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STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW KOTÓW 

 SUPREME CAT CLUB 

 

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Hodowców Kotów Supreme Cat Club. 
Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Supreme Cat Club. 

2. Stowarzyszenie Hodowców Kotów Supreme Cat Club w dalszej części Statutu zwane 
jest Stowarzyszeniem. 

3. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają 
hodowlę kotów rasowych oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju. 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 
władz – miasto Łódź.  

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie Hodowców Kotów Supreme Cat Club jest Stowarzyszeniem 
zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a 
zwłaszcza prawa o stowarzyszeniach. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez 
Stowarzyszenie zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 4 
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1. Stowarzyszenie może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych.  

2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i 
międzynarodowych, których cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia. 

3. Członków Stowarzyszenia obowiązują przepisy i decyzje organizacji 
międzynarodowych, do których należy Stowarzyszenie, o ile nie pozostają w 
sprzeczności z prawem polskim.  

 

§ 5 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

 

ROZDZIAŁ II  

Cele i sposoby działania 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Popieranie hodowli kotów rasowych, 

2. Wspieranie i koordynacja działań swoich członków, 

3. Rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt, 

4. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. 

§ 7 

Cel ten będzie realizowany poprzez:  

1. Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw krajowych i międzynarodowych,  

2. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i 
zagranicą,  

3. Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, 
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4. Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów, seminariów, szkoleń w zakresie 
hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu 
upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów, 

5. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed władzami 
administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP 
oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których Stowarzyszenie 
należy, 

6. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej. 

 

ROZDZIAŁ III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. Zwyczajnych, 

2. Wspierających, 

3. Honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  

 

1. Obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony 
praw  

publicznych,  

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w 
składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności 
do czynności  

prawnych, 

3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w  
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głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i 
biernego  

prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,  

4. Cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich,  

5. Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie 
pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków 
wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia lub jednego 
członka Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka 
zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 3 
miesiące od dnia wpływu do Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej. 

3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków 
zainteresowanego, który nie spełnia warunków opisanych w niniejszym Statucie lub 
jego postawa albo obiektywnie uzasadnione okoliczności lub wiarygodne informacje 
dotyczące wcześniejszej hodowli zwierząt lub członkowstwa w Stowarzyszeniach, 
których cele były zbliżone do celów niniejszego Stowarzyszenia, uzasadniają 
przypuszczenie, iż zainteresowany będzie działał w sposób sprzeczny z celami 
statutowymi Stowarzyszenia. 

4. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie 
uchwały Zarządu.  

5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie dwóch tygodni do 
Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim 
najbliższym posiedzeniu. Do tego czasu uchwała Zarządu pozostaje w mocy. Uchwała 
Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna. 

6. Osoba zamierzająca przystąpić do Stowarzyszenia wnosi opłatę wpisową na konto 
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o przyjęciu w skład 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca 
Stowarzyszeniu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną 
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deklarację przystąpienia w charakterze członka wspierającego. W deklaracji winna 
zostać wskazana forma wsparcia, do której członek wspierający się zobowiązuje.  

Uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do 
Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej. 

2. Do członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust 3,4 i 5 Statutu. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany zgodnie z 
obowiązującymi go zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika powołanego 
zgodnie z zasadami reprezentacji osoby prawnej.  

§ 11 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów 
Stowarzyszenia, której taką godność nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

§ 12 

Członek zwyczajny ma prawo:  

1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia, 

2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3. Uczestniczyć w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach 
organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez 
Zarząd, 

5. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu. 

§ 13 

Członek wspierający ma prawo wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących 
Stowarzyszenia na piśmie lub ustnie w trakcie Walnego Zebrania.  

§ 14 

1. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach 
organizowanych  

przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek 
członkowskich. 

§ 15 
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1. Członek zwyczajny, wspierający oraz honorowy, jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

2. Uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich, 

4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

2. Poza obowiązkami określonymi w ust. 1 powyżej, członek wspierający jest 
zobowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie 
sposób. 

§ 16 

1. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach i obowiązkach 
członka Stowarzyszenia na swój własny wniosek na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) 
rok. 

2. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w swoich prawach i 
obowiązkach na okres nie dłuższy niż 2 lata.  

3. Zarząd może złożyć wniosek o zawieszenie członka w przypadku powzięcia 
informacji o działaniach członka niezgodnych z celami Statutowymi Stowarzyszenia, 
w tym działaniach sprzecznych z dobrem zwierząt, lub mogących wpłynąć na dobre 
imię Stowarzyszenia lub jego pozostałych członków.  

4. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
Jeżeli nie ustaną przyczyny zawieszenia członka Stowarzyszenia, Zarząd może 
podejmować wielokrotnie uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka.  

5. Zarząd może w każdym czasie podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały o zawieszenia 
członka. 

 

§ 17 

Każdy członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie 
uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, 
nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub regulaminów, zasad etyki lub działania mogącego 
wpłynąć na dobre imię Stowarzyszenia lub jego pozostałych członków.  

 

§ 18 
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek  

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku 
stwierdzenia  

rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i 
lub 

regulaminów, zasad etyki lub działania mogącego wpłynąć na dobre imię 
Stowarzyszenia lub jego pozostałych członków,  

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego  

pozbawienia praw publicznych, 

6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania. 

§ 19 

1. Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o zawieszeniu członka w prawach i 
obowiązkach lub ustania jego członkowstwa, podając ich przyczyny, w terminie 14 
dni od dnia podjęcia uchwały lub wystąpienia zdarzenia uzasadniającego ustanie 
członkowstwa.  

2. Członek, którego członkowstwo ustało lub został zawieszony ma prawo wniesienia 
odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 2 tygodni od daty doręczenia stosownej 
uchwały Zarządu. 

3. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Do tego 
czasu uchwała Zarządu pozostaje w mocy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym 
przedmiocie jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV  
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Władze Stowarzyszenia 

§ 20 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku 
(posiedzenie zwyczajne). 

3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 
do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie podjęcia uchwały o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie, Zebranie to zwołuje 
Komisja Rewizyjna. 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania informuje się wszystkich 
członków  

przez ogłoszenie na stronie internetowej, w siedzibie Stowarzyszenia oraz przez 
rozesłanie do wszystkich członków klubu, którzy podali adres mailowy, informacji o 
zebraniu nie później niż na 14 dni przed jego terminem. 

6. Obrady Walnego Zebrania oraz podejmowanie uchwał jest jawne. Zgromadzeni mogą 
podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. 

7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą 
większością  

głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu osób uprawnionych do 
głosowania.  

§ 22 
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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. 

§ 23 

Do uprawnień Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian, 

2. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia, 

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

4. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego 
członkom,  

5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej lub 
poszczególnym jej członkom,  

6. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu, 

7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

8. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu 
oraz Sądu Koleżeńskiego, 

9. Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, 
zagranicznych i  

Międzynarodowych, 

10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczaniu jego 
majątku. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i 
składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu 
jawnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w 
głosowaniu tajnym.  

2. Walne Zebranie może odwołać członka Komisji Rewizyjnej w każdym czasie, a w 
szczególności w przypadku nieudzielenia jemu albo Komisji Rewizyjnej absolutorium 
ze sprawowanych obowiązków. 
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3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, przy czym każdorazowo w 
obecności przewodniczącego. W przypadku równości głosów decydujący jest głos 
przewodniczącego. 

§ 25 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego 
Walnego  

Zebrania. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i  

vice przewodniczącego, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie oraz Zarząd. 

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich 
członków Komisji Rewizyjnej. 

4. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia 
przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci 
członka w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Komisji 
Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych 
nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu 
tej liczby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji 
wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

5. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają 
spośród członków stowarzyszenia osobę do sprawowania funkcji członka Komisji 
Rewizyjnej na czas do najbliższego Walnego Zebrania. Na najbliższym Walnym 
Zebraniu powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej. 

6. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji, o ile nie jest dokonana w 
trybie ust. 4 i 5 powyżej, dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie. 

§ 26 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu oraz 
Walnego Zebrania z głosem doradczym.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. 

3. Komisja rewizyjna może uchwalić swój własny regulamin, o którego treści informuje 
Walne Zebranie. 

§ 27 
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Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami 
Walnego Zebrania, przeprowadzana co najmniej raz w roku, 

2. Opiniowanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego, 

3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§ 28 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego  

Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez 
Walnym  

Zebraniem. 

2. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie 
może podjąć uchwałę o wyborze Zarządu w głosowaniu tajnym. 

3. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, a w szczególności 
w przypadku nieudzielenia jemu albo Zarządowi absolutorium ze sprawowanych 
obowiązków.  

4. Zarząd składa się z 6 osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy na 
pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu wybierają ze swojego grona 
prezesa, sekretarza, skarbnika, vice prezesa, vice sekretarza i vice skarbnika. 

5. Zarząd może uchwalić swój własny Regulamin, o którego treści informuje Walne 
Zebranie i Komisję Rewizyjną. 

§ 29 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 4 członków Zarządu, przy czym każdorazowo w obecności Prezesa 
Zarządu.  

2. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu. 

§ 30 
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1. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich 
członków Zarządu. 

2. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia 
przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci 
członka w trakcie trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje 
prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby 
uzupełnienie składu Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. 

3. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu wybierają spośród 
członków Stowarzyszenia osobę/osoby do sprawowania funkcji członka Zarządu na 
czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Na najbliższym Walnym Zebraniu 
powinien być przeprowadzony wybór nowego członka/członków Zarządu. 

4. Zmian w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, o ile nie jest dokonana w trybie 
ust. 2 i 3 powyżej, dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie. 

 

§ 31 

1. Do obowiązków Zarządu należy: 

 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, 

2. Składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,  

3. Opracowywanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych, 

4. Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań, 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia, 

6. Prowadzenie ewidencji członków, 

7. Odmowa przyjęcia, zawieszanie i wykluczanie członków, 

8. Ustalanie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz innych opłat 
związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,  

9. Zatrudnianie pracowników. 
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§ 32 

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu. 

§ 33 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne 
Zebranie na wspólną trzyletnią kadencję w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może 
podjąć uchwałę o wyborze Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 2 członków, przy czym każdorazowo w obecności 
Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje 
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego. 

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 
Stowarzyszenia. 

5. Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem 
doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Sąd Koleżeński może uchwalić swój własny Regulamin, o którego treści informuje 
Walne Zebranie i Komisję Rewizyjną. 

 

§ 34 

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z 
zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania.  

§ 35 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków 
postanowień Statutu, 

2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia 
oraz pomiędzy członkami, 

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu, 
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4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz 
Stowarzyszenia ze statutem. 

§ 36 

 

1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary: 

1. Upomnienia, 

2. Nagany. 

2. Członek, na którego nałożono karę wskazaną w ustępie 1, ma prawo odwołać się w 
terminie w terminie 2 tygodni od daty doręczenia uchwały Sądu Koleżeńskiego o 
nałożeniu kary do Walnego Zebrania. 

3. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Do tego 
czasu uchwała Sądu Koleżeńskiego pozostaje w mocy. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna. 

4. Członek, na którego nałożono karę wskazaną w ustępie 1, nie może kandydować do 
władz Stowarzyszenia przez okres 1 roku od dnia nałożenia kary. 

5. Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie 
zawieszenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.  

 

 

ROZDZIAŁ V  

Maj ątek Stowarzyszenia 

§ 37 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

1. Opłata wpisowa oraz składki członkowskie, 

2. Dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej i ofiarności 
publicznej,  

3. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje,  
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4. Dochody z własnej działalności.  

3. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.  

ROZDZIAŁ VI  

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 38 

1. Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne 
Zebranie,  

większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków uprawnionych do 
głosowania.  

§ 39 

1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony 
Statutem lub w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji.  

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku 
podejmuje, na  

zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków 
zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu 
Członków uprawnionych do głosowania. 

 

ROZDZIAŁ VII  

Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 40 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy 
prawa  

polskiego, a w szczególności ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”. 

2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń. 

 


