STATUT
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Rodent Club PL, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej ustawy prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r. poz. 210) i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju.
§4.
Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa w Polsce.
§5.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
oraz może zostać członkiem tych organizacji.
§6.
Stowarzyszenie ma prawo do używania własnych odznak, pieczęci,
legitymacji, podpisów elektronicznych oraz innych środków do identyfikacji
zatwierdzonych uchwałą Zarządu.
§7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić
pracowników lub korzystać z firm usługowych. Pracownikiem może zostać
każdy z członków stowarzyszenia pod warunkiem posiadania odpowiednich
kompetencji oraz wyrażenia zgody co najmniej 2/3 Walnego Zebrania
Członków.
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Rozdział II.
Cele i zasady działania stowarzyszenia.
§8.
Stowarzyszenie zrzesza miłośników
hodowlą gryzoni rodowodowych.

gryzoni oraz osoby

zainteresowane

§9.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój chowu i hodowli gryzoni, w szczególności
rodowodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zdrowotnych
i dobrostanu gryzoni, w oparciu o posiadaną wiedzę i podstawy naukowe.
§10.
Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizować poprzez:
1. reprezentowanie interesów miłośników i hodowców gryzoni,
w szczególności rodowodowych, przed władzami i instytucjami w kraju
i zagranicą,
2. prowadzenie kontroli populacji gryzoni rodowodowych,
3. prowadzenie dokumentacji hodowlanej, której szczegółowy sposób
i tryb prowadzenia regulują wewnętrzne przepisy Stowarzyszenia,
4. rozpowszechnianie i propagowanie idei gryzoni rodowodowych
poprzez organizowanie szkoleń i uczestnictwo w imprezach
edukacyjnych,
5. organizowanie szkoleń dla osób chcących prowadzić hodowlę gryzoni
rodowodowych,
6. organizowanie i uczestnictwo w wystawach i pokazach gryzoni,
w szczególności rodowodowych,
7. organizowanie szkoleń sędziów i asystentów,
8. podejmowanie działań zapobiegających bezdomności gryzoni
hodowlanych,
9. wsparcie merytoryczne, finansowe i rzeczowe dla osób posiadających
zarejestrowaną w Stowarzyszeniu hodowlę gryzoni rodowodowych lub
prowadzących działania zapobiegające bezdomności gryzoni
hodowlanych,
10. współpracę
w
dziedzinie
hodowli
gryzoni
rodowodowych
z placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą,
11. współpracę z podobnymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
12. współpracę z innymi podmiotami, takimi jak urzędy, gabinety
weterynaryjne i inne,
13. kontrolę nad przestrzeganiem statutu i regulaminów przez członków
oraz hodowców Stowarzyszenia,
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§101
Działalność określona w §10 niniejszego statutu finansowana jest ze środków
Stowarzyszenia.
§11.
1. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu prowadzonych działań
Stowarzyszenie może powołać sekcje jako wyspecjalizowane
funkcjonalnie i organizacyjnie jednostki zajmujące się konkretną
dziedziną działań Stowarzyszenia.
2. Sekcje są powoływane, reorganizowane i likwidowane w drodze
uchwały Zarządu.
3. Zadania sekcji i zasady jej działania przez organizację wewnętrzną
określa regulamin sekcji uchwalony przez Zarząd.
§12.
Sekcje nie posiadają osobowości prawnej i działają jedynie w ramach
Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy
Stowarzyszenia.
§13.
1. Sekcją kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczącego sekcji powołuje Zarząd.
Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.
§14.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia może przynależeć do innych organizacji o tym
samym
charakterze
działania
na
zasadach
wymienionych
w regulaminach wewnętrznych Stowarzyszenia. Ma on obowiązek
powiadomić o tym fakcie Zarząd w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych.
§15.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 21
dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.
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§16.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Młodzieżowych,
3. Wspierających,
4. Honorowych,
5. Zagranicznych.
§17.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba zobowiązująca się przestrzegać
statutu po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie
oraz uiszczeniu stosownych opłat.
§18.
1. Członkiem młodzieżowym może być osoba małoletnia, będąca
obywatelem polskim, mająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych w wieku od 16 do lat 18.
2. Członkiem młodzieżowym zostaje osoba zobowiązująca się
przestrzegać statutu po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez
siebie oraz uiszczeniu stosownych opłat.
§19.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca
jego cele. Po zadeklarowaniu pomocy i zostaniu przyjętym przez Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji.
§20.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.
§21.
1. Członkiem zagranicznym może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem państwa
europejskiego.
2. Członkiem zagranicznym zostaje osoba zobowiązująca się przestrzegać
statutu po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie
oraz uiszczeniu stosownych opłat.
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§22.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
§23.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składki i opłat na rzecz Stowarzyszenia,
3. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów
statutowych,
4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§24.
Członek młodzieżowy ma prawo do:
1. prowadzenia hodowli tylko na warunkach określonych w regulaminach
Stowarzyszenia.
2. opłaty połowy kwoty składki członkowskiej.
3. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem,
że większość w składzie Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych,
4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie
§241
Członek młodzieżowy zobowiązany jest do:
1.
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.
regularnego opłacania składki i opłat na rzecz Stowarzyszenia,
3.
czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów
statutowych,
4.
dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§25.
Członek wspierający:
1. ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
2. zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
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§26.
Członek honorowy:
1. posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony
od świadczeń członkowskich,
2. ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat.
3. jest zobowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia oraz dbania o mienie i dobre imię
Stowarzyszenia.
§27.
Członek zagraniczny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
§28.
Członek zagraniczny zobowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składki i opłat na rzecz Stowarzyszenia,
3. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów
statutowych,
4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§29.
Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje nieodpłatnie,
mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych kosztów w razie wykonywania
zadań
na
rzecz
Stowarzyszenia
poza
miejscem
zamieszkania.
§30.
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenie następuje w skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka
3) uchwały Sądu Koleżeńskiego z powodu:
 niepłatności składki członkowskiej,
 nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał
Stowarzyszenia,
 działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
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Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.
§32.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
2. Władze kierują działalnością Stowarzyszenia.
3. Władze Stowarzyszenia działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami, postanowieniami statutu oraz na podstawie uchwał
i regulaminów.
4. Władze Stowarzyszenia są wybierane w głosowaniu tajnym.
5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
6. Gdyby w trakcie trwania kadencji zmniejszyła się liczba członków władz
Stowarzyszenia, Zarząd może wyznaczyć osoby pełniące obowiązki członków
Zarządu.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
§33.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni, zagraniczni, honorowi
i młodzieżowi
2) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni
goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§34.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku, nie
później niż do 30 marca.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów i są prawomocne przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Jeżeli frekwencja
na Walnym Zebraniu Członków jest mniejsza niż połowa, Walne
Zebranie Członków zwołane w drugim terminie może podejmować
uchwały bez względu na liczbę obecnych. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
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§35.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy decydowanie
o wszystkich sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Stowarzyszenia,
2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie i zatwierdzanie sprawozdań i planów działalności,
5. rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz wniosków złożonych na Walnym
Zebraniu Członków,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, i wniosków Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
8. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§36.
O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem
obrad Zarząd zawiadamia członków listownie lub elektronicznie, co najmniej
14 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków.
§37.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na wniosek Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
§38.
Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i
odpowiada przed nim za swoją działalność.
§39.
Zarząd składa się z prezesa, vice-prezesa, skarbnika, sędziego głównego
i członka ds. hodowli. Skład Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie
Członków.
§40.
Zarząd zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz
na 3 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w
obecności minimum 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos prezesa.

8

§41.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
4. naliczanie stosowanych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
5. opracowywanie
planów
działalności
i
planów
finansowych
stowarzyszenia,
6. gospodarowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7. powoływanie komisji i zespołów niezbędnych do realizacji celów
i zadań Stowarzyszenia,
8. ustalenie warunków i koordynacja terminów wystaw, pokazów oraz
przeglądów gryzoni rodowodowych,
9. prowadzenie wpisów do Ksiąg Rodowodowych Gryzoni,
10. prowadzenie wpisów do głównego rejestru hodowli gryzoni
rodowodowych,
11. prowadzenie rejestracji członków,
12. wykonywanie innych czynności nie wymienionych w punktach 1 do 12,
a wynikających z niniejszego statutu.
§42.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie, w oparciu o ustalenia z kontroli, z wnioskami
pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjaśnień,
3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym
Zebraniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie
absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
§43.
Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia, jednak działalność Zarządu kontroluje nie rzadziej niż raz w
roku.
§431
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności minimum 2 członków Komisji Rewizyjnej.
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§44.
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony
przez Walne Zebranie Członków.
§45.
Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień
statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia.
§46.
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich takich jak: spory,
naruszenia przepisów Stowarzyszenia,
2. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków,
3. wymierzanie kar zgodnie z §47 niniejszego statutu,
4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
§47.
Sąd Koleżeński w wyniku rozpatrzenia spraw członkowskich może:
1. udzielić upomnienia lub nagany,
2. czasowo pozbawić prawa udziału w wystawach i innych
organizowanych wydarzeniach stowarzyszeniowych na okres do 3 lat,
3. zawiesić w prawach hodowcy na okres do 3 lat,
4. zawiesić w prawach członka na okres do 3 lat,
5. skreślić z listy członków Stowarzyszenia.
§48.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§49.
Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania w terminie
21 dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
§50.
Odwołania od uchwał Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie
Członków.
§51.
Orzeczenie wydane przez Walne Zebranie Członków jest skuteczne i
ostateczne z chwilą ogłoszenia.
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§52.
Regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie Członków
Rozdział V.
Majątek stowarzyszenia.
§53.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, dotacji, spadków i zapisów od osób fizycznych,
prawnych, krajowych i zagranicznych,
3) dochodów z własnej działalności,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
6) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
7) subwencji osób prawnych.
2. Majątek Stowarzyszenia jest gromadzony i przeznaczany wyłącznie na
realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów
działalności Stowarzyszenia.
3. Za prawidłowe gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia
odpowiada Zarząd.
§54.
Stowarzyszenie może prowadzić
z przepisami obowiązującego prawa.

działalność

gospodarczą

zgodnie

§55.
Posiadanie zarejestrowanej hodowli w Stowarzyszeniu uprawnia hodowcę,
w imieniu Stowarzyszeniu, do odbierania od nowych właścicieli opłat za
szczury rodowodowe oraz wydawania i podpisywania na nie odpowiednich
umów. Wyżej wspomniane sumy są ekwiwalentem za odchów miotu i po
potrąceniu stosownych opłat są przekazywane hodowcy jako zapomoga.
Nie stanowią one dochodu ani hodowcy ani Stowarzyszenia.
Rozdział VI.
Postanowienia końcowe.
§58.
Zmiany w statucie uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 przy
obecności co najmniej połowy członków.
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§59.
Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Zarząd z
własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
§60.
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej 2/3 przy obecności, co najmniej 2/3 liczby członków.
§61.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany na
cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§62.
Wnioski mogą być składane za pośrednictwem poczty zwykłej, poczty
elektronicznej lub innych, prawnie dostępnych form komunikacji.
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