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TEKST JEDNOLITY
STATUT
Elitarnego Klubu Kota Rasowego
Rozdział I
Nazwa, Obszar Działania, Siedziba
§1
1. Elitarny Klub Kota Rasowego jest Stowarzyszeniem o charakterze dobrowolnego,
samorządnego oraz trwałego zrzeszenia hodowców kotów rasowych i posługuje się
skrótem EKKR.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę „Elitarny Klub Kota Rasowego”, zwane w dalszej części
Statutu Klubem lub w skrócie EKKR.
§2
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto
stołeczne Warszawa.
2.EKKR powołany został na czas nieokreślony.
§3
1. EKKR działa na podstawie Ustawy z dn.7.04.98 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.
nr. 79, poz. 855 z późn.zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr. 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
EKKR moŜe być członkiem ogólnopolskich oraz międzynarodowych związków i stowarzyszeń
mających podobne cele.
§5
EKKR uŜywa symbolu (Logo) i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wzory pieczęci i symboli EKKR są prawnie zastrzeŜone.
§6
EKKR moŜe organizować imprezy samodzielne lub towarzyszące związane z propagowaniem
hodowli kota rasowego i domowego. EKKR moŜe wydawać biuletyn informacyjny.

Rozdział II
Cele i Środki działania
§7
1. EKKR działa na rzecz ogółu społeczności.
2. Celem EKKR jest:
a) zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasowych i domowych,
b) upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasowych i domowych,
c) dąŜenie do udoskonalania polskich linii hodowlanych,
d) kontrola i patronat nad działalnością stowarzyszonych hodowli, tak aby spełniały
one najwyŜsze standardy europejskie i światowe,
e) pomoc w nawiązaniu współpracy hodowlanej,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

promocja stowarzyszonych hodowli kotów rasowych,
działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
współpraca z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi,
współpraca z klubami felinologicznymi w kraju i za granicą,
prowadzenie internetowego forum tematycznego oraz stron Klubu,
popularyzacja świadomości dotyczącej praw zwierząt.

§8
1. EKKR realizując określone w § 7 cele, opiera swoją działalność na pracy dobrowolnej
członków. JeŜeli realizacja statutowych celów tego wymaga, Klub do prowadzenia swoich
spraw moŜe zatrudniać pracowników.
2. Realizując załoŜone cele EKKR:
a) reprezentuje i wspomaga swoich członków w ich działalności,
b) stwarza dogodne warunki do rozwoju promocji hodowli kotów rasowych,
c) organizuje spotkania członków i sympatyków EKKR, a takŜe kursy, seminaria,
odczyty,
d) organizuje konkursy dla hodowców wszystkich ras kotów,
e) upowszechnia wiedzę na temat wszystkich ras kotów,
f) wspiera i prowadzi prace mające na celu poznanie i uzupełnianie wiedzy dotyczącej
hodowli wszystkich ras kotów,
g) gromadzi informacje i wiedzę związaną z jego działalnością,
h) upowszechnia informacje w zakresie ras kotów,
i) dba o wysoki poziom etyczny członków,
j) wspiera przedsięwzięcia mające na celu propagowanie hodowli kotów,
k) współdziała z innymi organizacjami społecznymi, a takŜe z właściwymi organami
samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej,
l) organizuje pokazy i wystawy kotów w porozumieniu i pod patronatem
międzynarodowych organizacji felinologicznych.

Rozdział III
Członkowie Klubu, prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Klubu EKKR mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które:
- zdeklarowały chęć członkostwa w Klubie,
- w pełni akceptują Statut oraz inne Regulaminy Klubu,
- uzyskają rekomendację dwóch pełnoprawnych członków Klub,
- wniosą wpisowe oraz opłacą składkę roczną obowiązującą w Klubie,
- zostaną przyjęte w poczet członków uchwałą Zarząd Klubu EKKR.
2. Członkowie EKKR dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo
polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej lub poza jej granicami, akceptujące cele stowarzyszenia, które złoŜą pisemną
deklarację członkowską oraz pisemne poparcie ich wstąpienia do Klubu przez 2 członków.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd moŜe działać jako członek wprowadzający.
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2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia w pracach Klubu,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) czynnego i biernego prawa wyborczego,
d) uczestniczenia w organizowanych przez Klub spotkaniach, pokazach i
konferencjach,
e) korzystania z informacji i wiedzy będących w posiadaniu Klubu,
f) uŜywania nazwy, godła, barw i znaków organizacyjnych Klubu na zasadach
określonych przez Zarząd,
g) zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Klubu,
h) pomocy organów Klubu w zakresie jego statutowych zadań,
i) korzystania z majątku rzeczowego Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
j) otrzymywania informacji o działalności Klubu,
k) odwołania się do decyzji władz Klubu.
3. Do obowiązków członków zwyczajnych naleŜy:
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) aktywny udział w działalności Klubu,
d) pomoc innym członkom Klubu w zakresie działalności statutowej,
e) przyczyniać się do rozwoju Klubu swoją postawą i działaniami.
§ 11
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc
materialną na rzecz Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków przez
upowaŜnionych przedstawicieli,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
3. Do obowiązków członków wspierających naleŜą:
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek,
c) udzielanie Klubowi pomocy w realizacji jego statutowych zadań.
§ 12
Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne nabywające członkostwo za wniesienie
specjalnych zasług w rozwój Klubu.
1. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie Honorowi będący jednocześnie członkami zwyczajnymi posiadają czynne i
bierne prawo wyborcze.
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
§ 13
1. Zamiar wystąpienia członka z EKKR powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
2. Skreślenie z listy członków EKKR moŜe nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b) rozwiązania Klubu,
c) śmierci członka.
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3. Wykluczenie członka z EKKR moŜe nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminu, norm etycznych
oraz uchwał władz,
b) działania na szkodę EKKR,
c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
d) rozpatrzenia na specjalnym zebraniu pisemnego wniosku co najmniej 3 członków
EKKR.
4. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków przysługuje
członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty
otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami EKKR są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd KoleŜeński.
2. Kadencja władz EKKR trwa 3 lata.
3. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd KoleŜeński są zobowiązane do składania sprawozdań
ze swej działalności na kaŜdym Walnym Zebraniu Członków.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Elitarnego Klubu Kota
Rasowego w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów moŜe być uzupełniony w
drodze kooptacji przez członków tego organu do czasu zwołania Walnego Zebrania
Członków. Ilość dokooptowanych w ten sposób członków organu nie moŜe przekroczyć ½
ilości członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu organu przeprowadza się
wyłącznie w przypadku, jeśli do końca kadencji pozostało więcej niŜ 6 miesięcy”
§ 15
Uchwały wszystkich Władz EKKR zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 16
1. NajwyŜszą Władzą EKKR jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Termin, miejsce oraz planowany porządek zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
powinny być podane członkom, co najmniej na 14 dni przed jego terminem:
a) Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez
Zarząd raz na trzy lata,
b) Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na
rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niŜ w ciągu miesiąca od
złoŜenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwołuje we właściwym terminie Walnego Zebrania
Członków, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu
członków Klubu.
7. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a zwołane w drugim terminie jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
8. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest
nieprawomocne ze względu na brak, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, to
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu 15
minut po pierwszym terminie.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeŜonych do
kompetencji innych organów.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
a) uchwalanie programów i planów działalności Klubu,
b) wybór Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu,
c) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
d) wybór członków Sądu KoleŜeńskiego,
e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
KoleŜeńskiego,
f) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
g) nadawanie godności Członka Honorowego,
h) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu EKKR,
i) ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich, a takŜe sposobu
ich opłacania,
j) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia Członków,
k) zatwierdzanie barwy, znaków organizacyjnych oraz symbolu EKKR,
l) uchwalanie regulaminów władz EKKR.
3. W przypadku nieudzielania absolutorium Zarządowi, Walne Zebranie Członków odwołuje
cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.
§ 18
1. Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Zarząd wybiera spośród siebie członków funkcyjnych:
• V-ce Prezesa ds. Finansowych
• Sekretarza Generalnego
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków w imieniu EKKR wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
łącznie Prezesa lub V-ce Prezesa ds. finansowych i Sekretarza Generalnego.
4. Zarząd moŜe ustanowić pełnomocników do określonych czynności prawnych.
Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie w granicach udzielonego im umocowania
chyba, Ŝe w pełnomocnictwie zastrzeŜono inaczej.
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§ 19
1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niŜ co 6 miesięcy.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3/5
liczby członków.
§ 20
Do zadań Zarządu naleŜy kierowanie bieŜącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) uchwalanie planów działania i preliminarza budŜetowego
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz Komitetów
Organizacyjnych organizowanych przez Klub imprez,
e) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków i prowadzenie ich
ewidencji,
f) przyznawanie nagród i wyróŜnień,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu KoleŜeńskiego,
h) zarządzanie majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
j) uchwalanie regulaminów,
k) zatrudnianie pracowników.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 21
Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ kontroli działalności Klubu składa się z 3
członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają pośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Członek Komisji Rewizyjnej nie moŜe być jednocześnie członkiem innych Władz Klubu.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
Do czynności Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) przeprowadzanie
okresowych
kontroli
działalności
statutowej
i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności Klubu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
d) stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) składanie zastrzeŜeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeŜeli mogą one spowodować nieprawidłowości w
działalności Klubu,
f) występowanie z Ŝądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach
stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Klubu
działań Zarządu.
§ 22
1. Sąd KoleŜeński składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym.
2.Członkowie Sądu KoleŜeńskiego wybierają pośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.
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3.Członek Sądu KoleŜeńskiego nie moŜe być jednocześnie członkiem innych władz Klubu.
4.Posiedzenia Sądu KoleŜeńskiego odbywają się w miarę potrzeb.
5.Do czynności Sądu KoleŜeńskiego naleŜy:
a) rozpatrywanie kwestii spornych pomiędzy członkami Klubu,
b) rozpatrywanie kwestii spornych pomiędzy członkami a Zarządem.
6.Opinia Sądu KoleŜeńskiego jest przedstawiana na najbliŜszym zebraniu Zarządu Klubu
7.Stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków EKKR od
orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania werdyktu.

Rozdział V
Majątek Klubu, Reprezentacja Klubu
§ 23
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz prawa.
2. Przychody Klubu w szczególności stanowić mogą:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje i subwencje,
d) środki z ofiarności publicznej,
e) dochody z majątku Klubu i działalności statutowej,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) dochody z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów
rasowych,
h) dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów oraz odczytów
i sympozjów poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych.
§ 24
1. Stowarzyszenie moŜe podjąć działalność gospodarczą w rozmiarach słuŜących realizacji
celów statutowych.
2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków i moŜe
nastąpić po wpisie Klubu do Rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 25
Dochód Klubu moŜe zostać przeznaczony jedynie na cele i działania określone w statucie.
§ 26
1. Do waŜności oświadczenia woli w zakresie nabywania praw lub zaciągania zobowiązań
wymagane jest współdziałanie, co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub
V-prezesa ds. Finansowych i Sekretarza.
2. Wszelkie działania zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały
Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu, Rozwiązanie Klubu
§ 27
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3
głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony
majątek Klubu.

Niniejszy Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Elitarnego Klubu Kota Rasowego w dniu 14 stycznia 2007r. Uchwałą nr 2/2007.

