Statut
Rozdział 1
Zasady ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę
Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Rasowych
w dalszych postanowieniach statutu zwanym Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt rasowych może posługiwać się
skrótem SMZR.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją hobbystyczną mającą na celu zrzeszanie osób
zainteresowanych hodowlą kotów oraz psów rasowych. Funkcjonowanie stowarzyszenia
opiera się na dobrowolnej pracy osób zrzeszonych w stowarzyszeniu.
§4
Siedzibą władz stowarzyszenia są Janowice (gm. Wieliczka)
Terenem działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
Wzór pieczęci oraz oznak organizacyjnych ustala Zarząd.
§7
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§8
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§9
Celem stowarzyszenia jest:
1.
Oparta na naukowych podstawach organizacja hodowli kotów oraz psów
rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego efektu pod względem hodowlanym,
zdrowotnym i
estetycznym.

4.
5.

Popularyzacja kotów oraz psów rasowych wśród społeczeństwa polskiego.
Promowanie idei kontroli populacji kotów oraz psów nierasowych, a w
szczególności bezdomnych
Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie praw zwierząt.
Integracja hodowców oraz miłośników kotów i psów rasowych.

6.

Wspieranie i koordynacja swoich członków.

2.
3.

§ 10
Cel ten będzie realizowany poprzez:

1.

Prowadzenie Ksiąg Rodowodowych.

2.

Popieranie hodowli kotów oraz psów rasowych

3.

rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo
badawczej w zakresie felinologii oraz kynologii.

4.
Organizowanie wystaw, pokazów oraz konkursów fenologicznych i
kynologicznych.
5.
organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i służb
pomocniczych,
6.
Reprezentowanie członków stowarzyszenia przed władzami
administracyjnymi,
organizacjami społecznymi oraz jednostkami
gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji międzynarodowych.
7.

Czuwanie nad przestrzeganiem statutu oraz regulaminu Stowarzyszenia przez
swoich członków.

wspieranie innych instytucji, których działanie służy opiece nad bezdomnymi
kotami, psami oraz edukacji ludności w celu zapobiegania ich
niekontrolowanemu
rozrodowi.
8.

9.

Współdziałanie z innymi pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział 3
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne.
§ 12
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 14
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która
posiada
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia), wypełniła i złożyła deklarację członkowską, ma ukończone 18lat,
dokonała opłaty wpisowej.
§ 15
1.

Przyjęcie na członka Stowarzyszenia osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej
zgody jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.

2.

Niepełnoletni członek Stowarzyszenia nie posiada prawa głosu wyborczego.
§ 16

O ostatecznym przyjęciu członka Zwyczajnego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17
Członek Zwyczajny,który ukończył18 rok życia ma następujące prawa:
1.

Udział w wykładach, zebraniach oraz imprezach organizowanych przez
stowarzyszenie.

2.
Zwracania się do Władz Stowarzyszenia ze skargami oraz wysuwania
postulatów
3.

Zgłaszania wniosków w związku z działalnością Stowarzyszenia.

4.
Pod warunkiem ukończenia 18 roku życia członkowie Zwyczajni mogą
uczestniczyć
w wyborach Władz Stowarzyszenia.
5.
Umieszczania na stronie internetowej swojej hodowli oznaczeń
Stowarzyszenia.
§ 18
Członek Zwyczajny ma obowiązki:
1.

Przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia.

2.

Opłacania regularnie składek członkowskich.

3.

Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

4.

Reagować na przemoc wyrażaną względem zwierząt.
§ 19

Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
hodowlą psów, kotów rasowych, która zadeklaruje wspieranie Stowarzyszenia w
postaci finansowej, rzeczowej bądź intelektualnej.
§ 20
Członek Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu oraz na
podstawie decyzji Zarządu.

§ 21
Członek Wspierający nie posiada głosu wyborczego
§ 22
Członkowie Wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
§ 23
Członkiem Honorowym może stać się osoba fizyczna, która wyróżniła się
szczególnymi zasługami dla działalności Stowarzyszenia.
§ 24
Członkiem Honorowym staje się osoba fizyczna na podstawie decyzji Zarządu.
§ 25
Członkowie Honorowi są zwolnieni od składek członkowskich.
§ 26
Członek Honorowy nie posiada prawa wyborczego ( biernego ani czynnego).
Podczas Walnego Zebrania członek honorowy może występować jedynie z głosem
doradczym.
§ 27
Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje w drodze wyborów,
honorowo mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów w razie
wykonywanych zadań.
§ 28
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
§29
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
1.

Złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu

2.
Wykluczenia przez Zarząd z członkostwa w Stowarzyszeniu – osoba
wykluczona może wnieść odwołąnie do Walnego Zebrania Członków. Decyzja
Walnego Zebrania jest ostateczna.
3.

Nieopłacenie składek za cały rok.

4.

Łamania statutu Stowarzyszenia.

5.
Nie przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia oraz nie stosowanie się do
uchwał Zarządu.
6.

Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

7.

Rozwiązania Stowarzyszenia.

8.

Śmierci członka Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 30
Władzami Związku są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie Członków,
Zarząd Związku,
Komisja Rewizyjna,
§ 31

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są wybierane w drodze tajnego głosowania na
Walnym Zgromadzeniu członków. Kadencja wybieranych władz związku trwa 4 lata.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji jest ona uzupełniana o brakujących członków wybieranych podczas
Walnego Zebrania.
§ 32
Władze Stowarzyszenia kierują działalnością Stowarzyszenia.
§ 33
Władze Związku działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
postanowieniami niniejszego Statutu, na ich podstawie wydanymi regulaminami
wewnętrznymi, instrukcjami.
Walne Zebranie

§ 34
1.

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.
jest

Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku i zwoływane
przez Zarząd ( posiedzenie zwyczajne).

3.

Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia jest
posiedzeniem nadzwyczajnym.

4.
Termin,miejsce oraz porządek obrad jest ustalany przez Zarząd
Stowarzyszenia, który pisemnie powiadamia o tym fakcie wszystkich członków
Stowarzyszenia.
5.

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają większością głosów.

6.

Obrady Walnego Zebrania są jawne.

7.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy
pełnoletni członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
8.
W Walnym Zebraniu członkowie wspierający mogą brać udział jedynie z
głosem
doradczym.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1.

ustalenie statutu Stowarzyszenia oraz wszelkich jego zmian.

2.

ustanowienie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia,

3.

ustalenie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

4.

wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,

5.

nadawanie i odwoływanie miana członka honorowego Stowarzyszenia,

6.

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu członków,

7.

rozpatrywanie innych uchwał mających istotne znaczenie dla działalności
Stowarzyszenia,

8.

decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych,

9.

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jej
majątku.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 36
1.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz je reprezentuje na zewnątrz

2.

Prezes oraz vice prezes oraz sekretarz Stowarzyszenia są uprawnieni do
podpisywania umów oraz ściągania zobowiązań finansowych..

3.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia.

§37
Podczas pierwszego posiedzenia, Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, vice
prezesa do spraw finansowych oraz sekretarza o dokonanym wyborze powiadamia
Walne Zebranie.
§38
Pełnienie funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia ustaje poprzez podjęcie przez
Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu.

§39
Do obowiązków Zarządu należy:
1.
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami
Walnego
Zebrania,
2.

składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
oraz przesyłanie ich członkom Stowarzyszenia co najmniej tydzień przed
terminem Walnego Zebrania,

3.

zwoływanie Walnego Zebrania członków,

4.

prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz
Stowarzyszenia.

5.

opracowywanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań budżetowych,

6.

prowadzenie Ksiąg Rodowodowych, wystawianie i wydawanie rodowodów,

7.

organizowanie pokazów oraz konkursów,

8.

uchwalanie regulaminów wewnętrznych i nadzór nad ich przestrzeganiem,

9.

organizowanie szkoleń i instruktażu dla członków Stowarzyszenia i służb
pomocniczych,

uchwalanie wysokości opłat na rzecz Stowarzyszenia dokonywanych przez
członków Stowarzyszenia związanych
z wystawianiem rodowodów,
rejestrację zwierząt i innych czynności związanych z prowadzeniem hodowli
zwierząt
rasowych oraz wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego,
10.

11.

rozpatrywanie wniosków,

12.

udzielanie wyróżnień oraz nagradzanie.

13.

Zarząd posiada uprawnienia do przyjmowania oraz wykluczenia członków
zwyczajnych, przyjmowania członków honorowych i wspierających.
Komisja Rewizyjna
§ 40
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności
Stowarzyszenia.
§ 41

1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zebranie.
2.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich
członków przewodniczącego oraz jego zastępcę.
3.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie członków.

4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Klubu.
§ 42
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1.
kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, zgodnego z
przyjętym statutem,
2.

opiniowanie budżetu Stowarzyszenia i bilansu,

3.

opiniowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

4.

występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych
kontroli

5.
Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia do występowania do Walnego
Zebrania
Członków z wnioskiem o udzielenia absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ 5
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 43
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1.

składki członkowskie,

2.

dochody z działalności statutowej,

3.

dotacje i zapisy,

4.

darowizny, spadki, wpływy ze zbiórek ulicznych,

5.

dochody z organizacji pokazów zwierząt rasowych oraz sympozjów i
konferencji poświęconych tematyce hodowli zwierząt rasowych,

6.

gospodarka finansowa Związku prowadzona jest przez Zarząd Związku,

7.

inne wpływy uzyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 44

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

ROZDZIAŁ 6
Zmiana Statutu
§ 45
Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością głosów na drodze głosowania
jawnego przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
Stowarzyszenia. Głosowanie zostaje przeprowadzenie na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ 7
Rozwiązanie Stowarzyszeniach

§ 46
Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na wniosek Zarządu bądź uchwały Walnego
Zebrania podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby
członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
§ 47
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ,
Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia .
ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe
§ 48
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru
Stowarzyszeń.

