Regulamin Kar i Upomnień
Stowarzyszenia Polska Federacja Felinologiczna Felis Polonia
Uchwalony w dniu 25 lutego 2012 r.
Niniejszy Regulamin określa katalog kar porządkowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Polska
Federacja Felinologiczna Felis Polonia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2012.
§1
Na Członków Zwyczajnych, Członków Kandydatów, Członków Wspierających i Członków Honorowych
może zostać nałożona kara porządkowa w postaci:
 pisemnego upomnienia,
 pisemnej nagany,
 kary pieniężnej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przewidzianego w ustawie
z dnia 10 października 2002 (Dz. U. nr 200,, poz 1676 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do
tej ustawy.
§2
1. Zarząd Federacji nakłada karę upomnienia na Członków określonych w § 1 w następujących
przypadkach:
a) działania wbrew Statutowi, uchwałom i regulaminom Federacji,
b) działania na szkodę Federacji,
c) rozpowszechniania ustnie, oraz za pośrednictwem publicznych forów, portali
społecznościowych, na łamach prasy i za pomocą innych środków masowego komunikowania
się nieprawdziwych lub mogących poniżyć w opinii publicznej lub szerszym gronie odbiorców
Federację, jej Władze lub Członków.
2. Karę upomnienia nakłada się na Członków określonych w § 1 niezwłocznie po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.
3. Karę upomnienia nakłada się w formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem poleconym,
nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub listem przekazanym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. W karze upomnienia określa się rodzaj dokonanego naruszenia, obowiązek usunięcia naruszenia
i jego skutków oraz pouczenie o możliwości odwołania do Walnego Zebrania Członków Federacji.
§3
1. Zarząd Federacji nakłada karę nagany na Członków określonych w § 1 w następujących
przypadkach:
 uporczywego, długotrwałego i zamierzonego działania wbrew Statutowi, uchwałom i
regulaminom Federacji,
 podważania decyzji władz Federacji,
 rozpowszechniania ustnie oraz za pośrednictwem publicznych forów internetowych, portali
społecznościowych, na łamach prasy i za pomocą innych środków masowego komunikowania
się obelżywych, nieprawdziwych lub mogących poniżyć w opinii publicznej lub szerszym
gronie odbiorców Federację, jej Władze lub Członków.
 wysyłaniem skarg i wniosków do FiFe z pominięciem Federacji,
2. Karę nagany nakłada się na Członków określonych w § 1 niezwłocznie po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.
3. Karę nagany nakłada się w formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem poleconym
nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub listem przekazanym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. W karze nagany określa się rodzaj dokonanego naruszenia, obowiązek usunięcia naruszenia i
jego skutków oraz pouczenie o możliwości odwołania do Walnego Zebrania Członków Federacji.

§4
1. Zarząd Federacji nakłada karę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
przewidzianego w ustawie z dnia 10 października 2002 (Dz. U. nr 200,, poz 1676 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy na Członków określonych w § 1 w następujących
przypadkach:
 działania wbrew Statutowi, uchwałom i regulaminom Federacji, które spowodowały po stronie
federacji szkodę w postaci określonej kwoty pieniężnej,
 działania na szkodę Członków Federacji, które spowodowały po ich stronie szkodę w postaci
określonej kwoty pieniężnej.
2. Karę pieniężną nakłada się na Członków określonych w § 1 niezwłocznie po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.
3. Karę nagany nakłada się w formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem poleconym
nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub listem przekazanym za pośrednictwem poczty
elektronicznej, która jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.
4. Karę pieniężną należy wpłacić na konto Federacji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
zawierającej karę. Kwota ta będzie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia. W
przypadku nieuiszczenia kary w terminie Zarząd ma prawo skierować sprawę na drogę sądową
bez podejmowania dodatkowej uchwały.
5. W decyzji, nakładającej karę pieniężną określa się rodzaj dokonanego naruszenia, obowiązek
usunięcia naruszenia poprzez zapłatę kwoty określonej w decyzji oraz skutków niewypełnienia
tego obowiązku oraz pouczenie o możliwości odwołania do Walnego Zebrania Członków
Federacji.
§5
1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie nałożenia kary porządkowej przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Federacji, które wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia
decyzji, zawierającej karę upomnienia. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w przedmiocie
utrzymania w mocy albo uchylenia kary porządkowej na najbliższym Walnym Zebraniu, albo na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
2. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania wykonania kary porządkowej.
3. Walne Zebranie może pozbawić członkowstwa członka, na którego została nałożona co najmniej
dwukrotnie którakolwiek z kar porządkowych wymienionych w § 1.

Łódź, dnia 25.02.2012

