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STATUT 

Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych 

Amazonka 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba i postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych 

Amazonka w skrócie RSHPE Amazonka. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą – na zasadzie dobrowolności – hodowców, 

których głównym kierunkiem hodowli jest hodowla papug i ptaków egzotycznych z 

wyłączeniem kanarków. Hodowcy kanarków mogą wstępowad do stowarzyszenia lecz 

hodowla kanarków nie może byd głównym kierunkiem ich hodowli. 

§ 3 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu 

Stowarzyszenia jest miejscowośd Rybnik. 

§ 4 

Nazwa Stowarzyszenia i jej znak są prawnie zastrzeżone. Wzór znaku stanowi załącznik do 

niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej swoich członków. 

§ 7 

Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą i zatrudniad pracowników. 
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§ 8 

Stowarzyszenie może byd członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej (PFO) lub innych 

organizacji, federacji, w tym międzynarodowych zrzeszających hodowców ptaków. 

§ 9 

1. Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile statut nie 

stanowi inaczej. 

2. Przez zwykłą większośd rozumie się połowę ważnych, oddanych głosów za uchwałą 

plus jeden głos. 

 

Rozdział II 

Cele, zadania i forma działania 

§ 10 

Celem działania Stowarzyszenia w szczególności jest: 

1. Rozpowszechnianie hodowli papug i ptaków egzotycznych wśród społeczeostwa, w 

szczególności młodzieży. 

2. Propagowanie hodowli papug i ptaków egzotycznych różnych gatunków, szczególnie 

tych objętych ochroną, których hodowla przyczynia się do zwiększenia populacji. 

3. Zapewnianie sportowej rywalizacji w hodowli ptaków. 

4. Dbanie o zachowanie tradycji i kultury podczas organizowanych imprez 

ornitologicznych. 

5. Popularyzowanie wiedzy ornitologicznej. 

6. Popieranie i aktywne uczestnictwo w działalności ornitologicznej. 

7. Wspieranie prac naukowych z zakresu ornitologii i awifauny i ich upowszechnianie. 

8. Promowanie działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą. 

9. Wymiana doświadczeo z innymi organizacjami o podobnym profilu. 

 

§ 11 

Zadaniami Stowarzyszenia w szczególności są: 

1. Organizowanie wystaw na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

2. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia seminariów, wycieczek oraz kursów 

szkoleniowych w zakresie hodowli ptaków egzotycznych oraz ochrony przyrody. 

3. Ułatwianie członkom Stowarzyszenia zakupu materiału zarodowego – również za 

granicą, poprzez wyjazdy na wystawy oraz giełdy. 
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4. Organizowanie warsztatów szkoleniowych o tematyce hodowli ptaków egzotycznych 

w szczególności dla młodzieży i dzieci. 

5. Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w wystawach rangi regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej. 

6. Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w obrączki z indywidualną cechą hodowcy. 

7. Współdziałanie z organizacjami lokalnymi, samorządowymi i społecznymi. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków młodzieżowych 

3. Członków zasłużonych 

4. Członków wspierających 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd osoba pełnoletnia, która zobowiąże się 

przestrzegad statut oraz uchwały. Ponadto złoży ona pisemną deklarację wstąpienia do 

Stowarzyszenia.  

§ 14 

Członkiem młodzieżowym Stowarzyszenia może byd osoba niepełnoletnia, która zobowiąże 

się przestrzegad statut oraz uchwały. Ponadto złoży ona pisemną deklarację wstąpienia do 

Stowarzyszenia wraz z zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Członek młodzieżowy płaci 

połowę składki oraz połowę wpisowego. 

§ 15 

Przyjęcia członków zwyczajnych i młodzieżowych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 16 

Nowo przyjęci członkowie mają prawo do otrzymania legitymacji, której wzór ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

  



4 
 

§ 17 

Członkiem zasłużonym może zostad członek zwyczajny posiadający co najmniej 15-letni staż 

członkowski oraz zasługi na rzecz Stowarzyszenia i organizacji ornitologicznych. Tytuł członka 

zasłużonego nadane Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub jego członków. 

§ 18 

Członkiem wspierającym może zostad osoba fizyczna lub prawna, która nie zajmuje się 

hodowlą ptaków egzotycznych, ale poprzez swoją pomoc wpływa na jej rozwój. Członek 

wspierający nie bierze udziału w wyborach i nie może byd wybierany do władz. Członek 

wspierający powinien, w miarę możliwości, regularnie wywiązywad się z deklarowanych 

świadczeo na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 19 

Obowiązki członka zwyczajnego i zasłużonego: 

1. Branie czynnego udziału w zebraniach, wystawach i innych pracach społecznych na 

rzecz Stowarzyszenia. 

2. Stosowanie się do postanowieo statutu, uchwał i decyzji Stowarzyszenia. 

3. Terminowe regulowanie zobowiązao na rzecz Stowarzyszenia. 

4. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, propagowanie go w środowiskach 

ornitologicznych.  

§ 20 

Członkowie młodzieżowi mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z 

wyjątkiem tego, że: 

1. Nie mogą brad udziału w głosowaniach. 

2. Nie mogą zostad wybrani do władz Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

Za wzorowo wykonywaną pracę społeczną lub inne osiągnięcia w działalności, członkowie 

mogą byd nadgradzani odznakami, dyplomami lub innymi wyróżnieniami ustanowionymi 

prze Walne Zebranie. 

§ 22 

Członkostwo zwyczajne oraz młodzieżowe w Stowarzyszeniu wygasa przez: 

1. Pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu 

wszystkich należności na rzecz Stowarzyszenia. 
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2. Skreślenie z ewidencji członków przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nie opłacenia 

w terminie do 30 kwietnia roku następnego składek pomimo pisemnego upomnienia. 

3. Skreślenie z ewidencji członków przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek podjęcia 

przez członka komercyjnej sprzedaży ptaków (skup - sprzedaż ptaków). 

§ 23 

Członkostwo zasłużone wygasa poprzez: 

1. Dobrowolne zrzeczenie się tytułu członka zasłużonego. 

2. Pozbawienie tej godności przez Zarząd Stowarzyszenia za szkodliwą działalnośd na 

rzecz Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 24 

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Komisja Kontroli Wewnętrznej. 

§ 25 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

jawnym podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia. 

 

Rozdział V 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 

§ 26 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrania członków. 

§ 27 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się co roku w terminie do 30 kwietnia. 

§ 28 

Walne Zebranie może odbywad się przy obecności: 
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1. W pierwszym terminie nie mniej niż 2/3 członków. 

2. W drugim terminie po upływie 15 minut bez względu na ilośd członków 

§ 29 

Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia O terminie i porządku obrad 

członkowie powinni zostad powiadomieni minimum 14 dni przed rozpoczęciem obrad. 

§ 30 

1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybiera: 

a. Zarząd Stowarzyszenia. 

b. Komisję Kontroli Wewnętrznej. 

2. Ten sam członek nie może byd jednocześnie w Zarządzie Stowarzyszenia oraz Komisji 

Kontroli Wewnętrznej. 

§ 31 

Prawo kandydowania do Władz Stowarzyszenia mają członkowie Stowarzyszenia z co 

najmniej rocznym stażem członkowskim (z wyłączeniem pierwszych wyborów podczas 

zakładania Stowarzyszenia). 

§ 32 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. Ustanawianie przepisów wewnętrznych. 

2. Wybór członków Zarządu i Komisji Kontroli Wewnętrznej. 

3. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu i Komisji Kontroli Wewnętrznej. 

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Rozpatrywanie odwołao wnoszonych do Walnego Zebrania. 

6. Określanie sposobu finansowania działalności Stowarzyszenia. 

7. Ustalanie wysokości składki na bieżący rok i kolejne lata (pierwszą wysokośd składki 

ustala Zebranie Założycielskie). 

8. Ustalanie wysokości wpisowego (wpisowe nie jest zwrotne, pierwszą wysokośd 

wpisowego ustala Zebranie Założycielskie). 

9. Rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Kontroli Wewnętrznej i członków. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz, 

lub które z uwagi na szczególną ważnośd, albo przepisy prawa wymagają decyzji 

Walnego Zebrania. 

11. Dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia. 

12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
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§ 33 

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania 

Stowarzyszenia wymagają co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ statutowej 

ilości członków uprawnionych do głosowania. 

§ 34 

W Walnym Zebraniu biorą także udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji 

Kontroli Wewnętrznej. 

§ 35 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może odbyd się w 

następujących przypadkach: 

a. W razie uchwały w tej sprawie Walnego Zebrania. 

b. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

c. Na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej. 

d. Po ustąpieniu trzech członków Zarządu Stowarzyszenia. 

e. Na wniosek 2/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie najpóźniej 

30 dni od daty wniesienia prawomocnego żądania. 

 

Rozdział VI 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 36 

1. Zarząd Stowarzyszenia stanowią: 

a. Prezes Stowarzyszenia 

b. Nie więcej niż dwóch Wiceprezesów 

c. Sekretarz 

d. Skarbnik 

2. O ilości Wiceprezesów decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów. 

§ 37 

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem 

członków. 

§ 38 

Do kompetencji – uprawnieo i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy: 
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1. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia. 

3. Rozpatrywanie wniosków i zaleceo Komisji Kontroli Wewnętrznej. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. 

5. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy finansowych. 

6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. 

7. Zatrudnianie – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – pracowników 

niezbędnych do wykonywania działalności biurowej i gospodarczej oraz prowadzenie 

nadzoru nad tą działalnością. 

8. Zwoływanie Walnych Zebrao członków Stowarzyszenia. 

9. Wykonywanie wszystkich czynności wynikających ze statutu. 

 

§ 39 

Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz, podejmuje bieżące decyzje 

i na bieżąco kieruje Stowarzyszeniem. 

§ 40 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci któregoś z członków Zarządu, reszta 

Zarządu ma prawo uzupełnid swój skład osobą spośród członków Stowarzyszenia. Zakres 

uzupełnienia nie może przekraczad 3 członków Zarządu. Osoby sprawujące funkcje w 

Zarządzie w wyniku uzupełniania pełnią je do najbliższego Walnego Zebrania. W przypadku 

ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa lub Wiceprezesa/ów do czasu najbliższego 

Walnego Zebrania przewodniczący Komisji Kontroli Wewnętrznej sprawuje zarząd 

komisaryczny. 

§ 41 

1. Członkowie Zarządu mogą byd wykluczeni w przypadku: 

a. Nie wypełnienia swoich obowiązków. 

b. Niestosowania się do przepisów niniejszego statutu. 

c. Działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. O wykluczeniu członków Zarządu decyduje Walne Zebranie zwykłą większością 

głosów na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. Wniosek musi byd 

zgłoszony na piśmie z uzasadnieniem. 
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Rozdział VII 

Komisja Kontroli Wewnętrznej 

§ 42 

Komisja Kontroli Wewnętrznej składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie: 

1. Przewodniczącego. 

2. Zastępcę przewodniczącego. 

3. Sekretarza. 

§ 43 

Komisja Kontroli Wewnętrznej powoływana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku 

szczegółowej kontroli całościowej działalności Stowarzyszenia. Ponadto w razie konieczności 

może przeprowadzid kontrole doraźne. 

§ 44 

Głównym celem Komisji Kontroli Wewnętrznej jest sprawowanie skutecznego nadzoru w 

celu niedopuszczenia do powstania w Stowarzyszeniu nieprawidłowości organizacyjnych, 

gospodarczych i finansowych. 

§ 45 

Komisja Kontroli Wewnętrznej powoływana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku 

szczegółowej kontroli całościowej działalności Stowarzyszenia. Ponadto w razie konieczności 

może przeprowadzid kontrole doraźne. 

§ 46 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci któregoś z członków Komisji Kontroli 

Wewnętrznej, reszta Komisji Kontroli Wewnętrznej ma prawo uzupełnid swój skład osobą 

spośród członków Stowarzyszenia. Zakres uzupełnienia nie może przekraczad 2 członków 

Komisja Kontroli Wewnętrznej. Osoby sprawujące funkcje w Komisja Kontroli Wewnętrznej 

w wyniku uzupełniania pełnią je do najbliższego Walnego Zebrania.  
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Rozdział VIII 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 47 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. Wpisowe oraz składki członkowskie. 

2. Dochody z działalności statutowej. 

3. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu. 

4. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty. 

 

§ 48 

Wysokośd wpisowego i składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. Wysokośd tych kwot jest uzależniona od miesiąca wstąpienia do 

Stowarzyszenia (jest proporcjonalnie zmniejszana od upływu czasu od rozpoczęcia roku). 

§ 49 

Wszelkie dokumenty finansowe i majątkowe podpisują Prezes oraz Skarbnik. 

 

Rozdział XIX 

Likwidacja Stowarzyszenia 

§ 50 

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest na Walnym Zebraniu. 

§ 51 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków 

powołuje Komisję Likwidacyjną i określa przeznaczenie majątku. 

Rybnik, dnia 06.08.2016 
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Załącznik nr 1 do statutu – znak Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców 

Ptaków Egzotycznych Amazonka 

 

 

 

 

 

 

 


