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STATUT 

„KRAKOWSKIEGO KLUBU FELINOLOGICZNEGO” 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Krakowski Klub Felinologiczny”. 
 
2. „Krakowski Klub Felinologiczny” zrzesza osoby fizyczne oraz osoby 

prawne, które dobrowolnie wspierają i organizują hodowle kotów 
rasowych oraz miłośników kotów. 

 
§ 2 

 
1. Terenem działalności „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” jest obszar 

całego świata z siedzibą władz w mieście Kraków. 
 

§ 3 
 
1. „ Krakowski Klub Felinologiczny” uzyskuje osobowość prawną z chwilą 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§ 4 
 

1. „Krakowski Klub Felinologiczny” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym 
i działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m. in. 
prawa o stowarzyszeniach. 

 
 
2. „Krakowski Klub Felinologiczny” ma prawo używania pieczątek, symboli 

i odznak organizacyjnych wg wzorów ustalonych przez „Krakowski Klub 
Felinologiczny” zgodnych z przepisami prawa. 

 
3. Symbole i nazwa „Krakowski Klub Felinologiczny” podlegają ochronie 

prawnej. 
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§ 5 
 
1. „Krakowski Klub Felinologiczny” opiera swoją działalność na dobrowolnej 

pracy społecznej swoich członków. 
2. „Krakowski Klub Felinologiczny” do prowadzenia swoich spraw może 

zatrudniać pracowników. 
 

§ 6 
 
1. „Krakowski Klub Felinologiczny” może przystępować do związków 

stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych. 
 
2. „Krakowski Klub Felinologiczny” może przystępować do organizacji 

krajowych lub zagranicznych 
o podobnym charakterze i celach statutowych. 

 
3. Członków „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” obowiązują przepisy i 

decyzje organizacji krajowych lub zagranicznych do których należą, o ile 
nie są sprzeczne z prawem polskim. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele, ich sposoby realizacji 

 
 

§ 7 
 
1. Celami „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” są: 
a) działalność związana z prowadzeniem hodowli kotów, 
b) wspomaganie, popieranie hodowli kotów rasowych, 
c) wspieranie, koordynowanie działań swoich członków, 
d) rozwijanie, rozpowszechnianie świadomości dotyczących praw zwierząt, 
e) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz przyrody. 

 
 

§ 8 
 
1. „Krakowski Klub Felinologiczny” realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie wystaw, pokazów, przeglądów, zarówno krajowych 
jak i międzynarodowych, 

b) współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie 
hodowli w kraju i za granicą, 

c) organizowanie instruktaży, kursów, odczytów z zakresu hodowli 
kotów rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu 
upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów, 

d) reprezentowanie interesów członków ”Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” przed władzami administracyjnymi, 
organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP 
oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których 
należy, 
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e) czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej. 
 

RODZIAŁ III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 

§ 9 
 
1. Członkowie ”Krakowskiego Klubu Felinologicznego” dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

 
§10 

 
Członek zwyczajny: 
 
1. Członkiem zwyczajnym „Krakowskiego Klubu Felinologicznego ” może być: 

a) obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i 
nie pozbawiony praw publicznych, 

b) małoletni w wieku od 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego 
prawa wyborczego, z tym że w skład Zarządu Stowarzyszenia 
większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, 

c) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez 
prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz 
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
stowarzyszenia, 

d) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
obywateli polskich, 

e) cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Członków zwyczajnych „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” przyjmuje się 
w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. 
 
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego 
miesiąca do Walnego Zebrania. 
 

§ 11 
 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „Krakowskiego 
Klubu Felinologicznego”, 

b) do zgłaszania wniosków, postulatów dotyczących działalności  
„Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 

c) do uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach 
oraz wystawach „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 
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d) korzystania z pomocy i urządzeń „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” na zasadach określonych przez Zarząd, 

e) do zrzeszania się w innych organizacjach skupionych przy World 
Cat Congress 

 
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień statutu, wydanych regulaminów , 
uchwał oraz innych decyzji, postanowień władz „Krakowskiego 
Klubu Felinologicznego”, 

b) uczestniczenia oraz pomagania w działalności „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”, 

c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich, 
d) dbałości o dobre imię „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 

 
§ 12 

Członek wspierający: 
 
1. Członkiem wspierającym „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” może być 
osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która deklaruje dla „Krakowskiego 
Klubu Felinologicznego” pomoc merytoryczną, rzeczową, finansową lub inną. 
 
2. Członków wspierających „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” przyjmuje się 
w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. 
 
3. Członek wspierający, będący osobą prawną, jest reprezentowany 
w „Krakowskim Klubie Felinologicznym” przez osobę upoważnioną zgodnie z 
obowiązującym daną osobę prawną statutem. 
 
4. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego 
miesiąca do Walnego Zebrania. 
 

§ 13 
 
1. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich 
pracach „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, w tym Walnego Zebrania. 
 
2. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność „Krakowskiego 
Klubu Felinologicznego” w zadeklarowany przez siebie sposób. 
 

§ 14 
 

Członek honorowy: 
 
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która, w szczególny sposób 
zasłużyła się w realizacji celów „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. 

§ 15 
1. Członek honorowy ma prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu. 
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2. Członek honorowy ma prawo udziału we wszystkich imprezach 
organizowanych przez „Krakowski Klub Felinologiczny”, bez uiszczania opłat i 
jest zwolniony z płacenia składek członkowskich. 
3. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”. 
 

§ 16 
 
[skreślony] 

§ 17 
 
1. Zabrania się członkom „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 
przekazywania kotów do sklepów zoologicznych oraz sprzedaży ich na giełdach, 
aukcjach. 

 
§ 18 

 
1.Członkostwo w „Krakowskim Klubie Felinologicznym”, ustaje na skutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, po 
uprzednim uregulowaniu wszystkich należności 
i zobowiązań, 

2. śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego lub pozbawienia członka prawomocnym 
orzeczeniem sądu powszechnego praw publicznych, 

3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka o zaleganiu 
z opłatą i wezwaniu go do zapłaty, 

4. wykluczenia z „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” na 
podstawie uchwały Zarządu, w przypadkach stwierdzenia 
rażącego naruszenia przepisów statutu, regulaminów, 
postanowień, uchwał, zasad etyki, działania na szkodę 
stowarzyszenia oraz regularnie występujących trudności we 
współpracy z władzami „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” 

5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały 
Walnego Zebrania. 

 
2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o ustaniu jego członkostwa oraz 
wskazać przyczyny ustania wraz z poinformowaniem go o przysługującym mu 
prawie do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. 
 
3. Wniesienie odwołania przysługuje członkowi w terminie 30 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia o ustaniu członkostwa. 
 
4. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. 
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ROZDZIAŁ IV 
Władze „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” 

 
 

§ 19 
 
1. Władzami „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” są: 
a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 
 

§ 20 
 
1. Kadencja władz „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” trwa 3 lata. 
 
 

§ 21 
 
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu 
jawnym. Zgromadzeni członkowie mogą podjąć uchwałę o tajnym głosowaniu. 
 
2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji: 

1. liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 
liczby członków pochodzących z wyborów, 

2. jeżeli liczba wakatów w danym organie przekroczy 1/3, należy 
przeprowadzić wybory uzupełniające, 

3. kadencja dokooptowanego członka trwa do końca kadencji 
władzy, która została kooptowana. 

 
 

§ 22 
 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: 

a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków zwyczajnych uprawnionych do 
głosowania, 

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków 
uprawnionych do głosowania. Drugi termin wyznacza się w tym 
samym dniu, co termin pierwszy, z tym ze 30 minut później. 

 
2. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością 
głosów: 

a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
zwyczajnych uprawnionych do głosowania, 
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 
Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, co termin pierwszy, z tym ze 30 minut 
później. 

W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma prezes Zarządu lub 
odpowiednio przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
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§ 23 
 
Walne Zebranie: 
 
1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
3. Walne Zebranie przebiega według uchwalonego przez siebie regulaminu 
Walnego Zebrania. 
 
 

§ 24 
 
1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się 

przynajmniej raz w roku. 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej 
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych „Krakowskiego Klubu 

Felinologicznego”. 
 

3. Zarząd zobowiązany jest w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku do 
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się 
pisemnie wszystkich członków „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, nie 
później niż 14 dni przed datą Walnego Zebrania. 
 

§ 25 
 
1. Obrady i głosowanie na Walnym Zebraniu są jawne, chyba że zgromadzeni 
członkowie podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym. 
 
2. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy 
osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych członków. 
 
 

§ 26 
 
1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy 
członkowie zwyczajni. 
 
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie 
wspierający i honorowi. 
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§ 27 
 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

a) uchwalanie, zmienianie Statutu „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”, 

b) uchwalanie, zmienianie regulaminów „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”, regulaminu hodowlanego oraz regulaminu kar 

c) uchwalanie priorytetów, kierunków działań „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”, 

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub 

jego członkom, 
f) uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu, 
g) ustalanie, zmienianie wysokości składek, wpisowego i innych 

opłat na wniosek Zarządu, 
h) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka 

„Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 
i) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwołań od 

decyzji Zarządu, 
j) decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu „Krakowskiego 

Klubu Felinologicznego”, do/z organizacji krajowych, 
międzynarodowych, 

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” oraz decydowaniu o jego majątku. 

 
 

§ 28 
 
Zarząd: 
 
 
1. Zarząd składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród 
członków zwyczajnych „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. 
 

§ 29 
 
1.Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad Walnego Zebrania. 
 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w składzie: Prezes, Vice 
Prezes, Sekretarz i Członek oraz informuje o swoich wyborach Walne Zebranie. 
 
3. Zarząd zwołuje swoje posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 
 

3. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu lub trzech jego członków. 
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§ 30 
 
1. Do obowiązków Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności 
Walnemu Zebraniu „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 
co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania, 

3. opracowanie budżetu „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” 
oraz sprawozdań budżetowych, 

4. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań, 
5. prowadzenie ewidencji, rejestracji członków „Krakowskiego 

Klubu Felinologicznego”, 
6. zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, 
7. powoływanie organów Komisji Hodowlanej oraz Sądu 

Koleżeńskiego, 
8. skreślony, 
9. opracowywanie projektów, planów działalności i planów 

finansowych „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, 
10. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
11. ustalanie warunków i koordynowanie terminów wystaw, 

pokazów oraz innych imprez, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników do prowadzenia 
określonych spraw „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
      

§ 31 
 

Komisja Rewizyjna: 
 
 
1.Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności 
„Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. 
 
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się na posiedzeniu Walnego 
Zebrania. Wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz powiadamia o tym 
Walne Zebranie. 
 
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez 
Walne Zebranie. 
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§ 32 
 
1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

 
a) kontrola działalności Zarządu pod względem prawidłowości, 

zgodności z obowiązującymi przepisami, 
b) opiniowanie budżetu „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” i 

bilansu, 
c) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
d) opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
f) przygotowanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, 
g) kontrola opłacania składek członkowskich, 
h) opiniowanie wniosku Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania 

dotyczącego rozwiązania „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu 
z głosem doradczym. 
 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
„Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Majątek „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 

 
§ 33 

 
1. Majątek „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” stanowią wszelkie 

nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze. 
 

2. Na fundusze „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” składają się : 
a) wpisowe, składki członkowskie oraz inne opłaty, 
b) dotacje, subwencje, zapisy, 
c) spadki, darowizny, wpływy z loterii, zbiórek publicznych, 
d) przychody z majątku nieruchomego, ruchomego i z działalności statutowej 
e) przychody z organizacji wystaw, pokazów kotów rasowych oraz sympozjów 
i konferencji poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych. 
f) przychody ze sprzedaży detalicznej na pokazach i wystawach w celu 
pozyskania środków na cele statutowe, 
g) granty, projekty 

 
3. Wszelkie fundusze „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” mogą być 
użyte wyłącznie do celów określonych w statucie. 
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§ 34 
 
1. Dla ważności umów, pism, dokumentów oraz wszelkich oświadczeń woli 
dotyczących praw i majątku „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” wymagane 
są podpisy dwóch członków Zarządu, z tym, że jeden podpis musi być prezesa 
Zarządu. 
 
2. Dla ważności innych pism wymagane są dwa podpisy lub oświadczenia 
członków Zarządu, z tym że jeden podpis lub oświadczenie musi być prezesa 
Zarządu. 
 

 
 

§ 35 
 
1. Władze „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” po zakończeniu swojej 
działalności i po ukonstytuowaniu się nowych władz, zobowiązane są do 
przekazania w ciągu 30 dni protokolarnie wszelki majątek i przekazanie 
wszystkich spraw „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” nowym władzom. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zmiana statutu, rozwiązanie „Krakowskiego Klubu 

Felinologicznego”. 
 

§ 36 
 
1. Zmiana statutu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania. 

 
2. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków 

„Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
 

 
3. Uchwałę, o której mowa w pkt.1 podejmuje się większością 2/3 głosów 

wszystkich członków „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”: 
a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
zwyczajnych uprawnionych do głosowania, 
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 
Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, co termin pierwszy, z tym ze 30 minut 
później. 

 
§ 37 

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” i 
przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie. 
 
2. Walne Zebranie dotyczące rozwiązania „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” 
zwoływane jest na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Komisje Rewizyjną lub 
1/3 członków „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”. 
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3. Uchwałę, o której mowa w pkt.1 podejmuje się większością 2/3 głosów 
wszystkich członków „Krakowskiego Klubu Felinologicznego”, przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
 
 

 
§ 38 

 
1. Majątek rozwiązanego „Krakowskiego Klubu Felinologicznego” zgodnie z 
uchwałą Walnego Zebrania zostanie przeznaczone na określone cele statutowe. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Przepisy końcowe 

 
§ 39 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy 
prawa polskiego a w szczególności ustawy „ prawo o stowarzyszeniach”. 
 

§ 40 
 
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania „Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego” do Krajowego Rejestru Sądowego. 


