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STATUT 
POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ 

 
 

Rozdział 1  
 

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny  
Polskiej Federacji Ornitologicznej  

 
§ 1. 

Związek stowarzyszeń nosi nazwę: „Polska Federacja Ornitologiczna”, w dalszej części 
statutu nazywana „Federacją” lub w skrócie „PFO”. 
 

§ 2. 
Członkami założycielami Federacji są: 

1) Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Katowicach; 
2) Związek Hodowców Kanarków „Egzota" w Sosnowcu; 
3) Klub Hodowców Kanarków Kształtnych w Katowicach. 

 
§ 3. 

PFO jest organizacją społeczną, zrzeszającą - na zasadzie dobrowolności - krajowe  
i zagraniczne stowarzyszenia prawne, zajmujące się niezarobkową działalnością 
ornitologiczną, a w szczególności hodowlą awifauny krajowej i egzotycznej oraz 
ochroną ptaków dziko żyjących w ich środowisku naturalnym. 
 

§ 4. 
1. Terenem działalności PFO jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

Federacji jest miasto Katowice. W razie, gdy wymagać tego będzie realizacja celów 
statutowych, Federacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju. 

2. W ramach swojej działalności Federacja współpracuje z organami władzy 
państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.  

 
§ 5. 

PFO jest zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną. 

 
§ 6. 

Nazwa Federacji i jej znak są prawnie zastrzeżone. Wzór znaku PFO stanowi załącznik 
do niniejszego statutu. 
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§ 7. 
1. Federacja używa pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 
2. Skrót „PFO” umieszcza się obok innych znaków na obrączkach stosowanych  

w Federacji do oznaczania hodowanych ptaków. 
3. Rada Federacji określa sposoby obrączkowania hodowanych ptaków, wzory 

obrączek oraz materiały z jakich mogą być wykonane obrączki. 
 

§ 8. 
PFO może być członkiem Światowej Konfederacji Ornitologicznej, zwanej dalej „COM”, 
a także innych międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń ornitologicznych. 
 

§ 9. 
Federacja opiera działalność na pracy społecznej swoich działaczy. Do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§ 10. 
PFO będzie istnieć tak długo, jak długo będą ją tworzyć co najmniej trzy stowarzyszenia 
posiadające osobowość prawną. 

 
 

Rozdział 2 
 

Cele i formy działania Federacji  
 

§ 11. 
Celem działania Federacji w szczególności jest: 

1) tworzenie warunków do permanentnej edukacji ornitologicznej i ekologicznej; 
2) popieranie i aktywne uczestnictwo  w  działalności ekologicznej; 
3) krzewienie wśród społeczeństwa twórczych, racjonalnych  form rekreacji; 
4) zapewnienie sportowej rywalizacji w hodowli ptaków; 
5) dbanie o zachowanie tradycji i kultury regionalnej podczas organizowanych 

imprez ornitologicznych; 
6) wspieranie prac naukowych z zakresu awifauny i ich upowszechnianie; 
7) zarządzanie, organizowanie i koordynowanie działalności hodowlanej na 

szczeblu krajowym. 
 

§ 12. 
Federacja realizuje swoje cele przez: 

1) zrzeszanie stowarzyszeń ornitologicznych, o których mowa w § 3; 
2) nadawanie hodowcom PFO unikatowych cech identyfikacyjnych i prowadzenie  

ich rejestru; 
3) zaopatrywanie hodowców w obrączki PFO; 
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia działaczy, hodowców i sędziów PFO; 
5) wymianę doświadczeń i osiągnięć hodowlanych pomiędzy stowarzyszeniami 

zrzeszonymi w Federacji; 
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6) organizowanie dla członków Federacji wyjazdów na wystawy i inne 
przedsięwzięcia ornitologiczne; 

7) ułatwianie hodowcom PFO zakupu materiału zarodowego za granicą; 
8) organizowanie ogólnokrajowych i międzynarodowych wystaw i konkursów 

ptaków o „Mistrzostwo Polski"; 
9) czuwanie nad zachowaniem racjonalnej hodowli i należytej etyki wśród 

hodowców; 
10) promowanie działalności PFO w kraju i za granicą; 
11) prowadzenie - przy współudziale zrzeszonych stowarzyszeń – działalności 

wydawniczej i publicystycznej na temat hodowli i ochrony ptaków; 
12) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 

społecznymi; 
13) powoływanie fundacji dla pozyskania środków na realizację celów statutowych. 

 
 

Rozdział 3 
 

Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki  
 

§ 13. 
Członkowie Federacji dzielą się na: 

1) członków rzeczywistych; 
2) kandydatów na członka rzeczywistego; 
3) członków wspierających; 
4) członków honorowych; 
5) członków sekcji, kół, zespołów, komisji i innych formalnych organizacji 

członkowskich działających wewnątrz Federacji, jako szczególną formę 
członków określonych w pkt 3). 

 
§ 14. 

1. Członkiem rzeczywistym Federacji może zostać każde stowarzyszenie prawne 
krajowe i zagraniczne o profilu ornitologicznym, jeżeli: 
1) złoży do Rady Federacji pisemną deklarację wstąpienia do PFO wraz  

z następującymi dokumentami: 
a) odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego i kopią statutu stowarzyszenia, 
b) listą osób pełniących funkcje w stowarzyszeniu wraz z ich adresami  

i aktualnymi numerami telefonów, 
c) imiennym wykazem członków stowarzyszenia w chwili składania 

deklaracji;   
2) zobowiąże się przestrzegać statut, uchwały, regulaminy i decyzje władz 

Federacji oraz w sposób solidarny finansować jej działalność; 
3) przekaże, w razie potrzeby, dodatkowe dane i informacje dotyczące organizacji 

i działalności stowarzyszenia określone przez Radę Federacji. 
 

2. Po otrzymaniu deklaracji i pozostałych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
Rada Federacji w ciągu dwóch miesięcy podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie 
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przyjęciu stowarzyszenia do PFO. W terminie trzydziestu dni od podjęcia przez Radę 
Federacji negatywnej decyzji przysługuje stowarzyszeniu wstępującemu prawo 
odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, którego postanowienie w tej sprawie 
jest ostateczne.  

3. Decyzja Rady Federacji o przyjęciu stowarzyszenia do PFO wymaga zatwierdzenia 
w formie uchwały na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów. 

4. Od chwili podjęcia przez Radę Federacji decyzji, o której mowa w ust. 2, do jej 
zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów stowarzyszenie 
wstępujące do PFO jest kandydatem na członka rzeczywistego. 

5. Stowarzyszenie będące kandydatem na członka rzeczywistego posiada wszystkie 
prawa i obowiązki członka rzeczywistego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz Federacji. 

6. Rada Federacji określa wzór „Deklaracji wstąpienia do Polskiej Federacji 
Ornitologicznej”. 

 
§ 15. 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna z kraju  
i z zagranicy, która uznaje cele statutowe Federacji i przez swoje świadczenia 
wpływa na ich realizację. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na mocy 
uchwały Rady Federacji. Odwołanie następuje w tym samym trybie w przypadku: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 
2) rozwiązania się Federacji; 
3) skreślenia z listy członków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego statutu 

lub innych przepisów Federacji. 
3. Członek wspierający nie bierze udziału w wyborach i nie może być wybierany do 

władz Federacji. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 
 

§ 16. 
Członek wspierający powinien, w miarę możliwości, regularnie wywiązywać się  
z deklarowanych świadczeń na rzecz Federacji. 
 

§ 17. 
1. Członkiem honorowym mogą zostać osoby fizyczne z kraju i z zagranicy za 

szczególne zasługi dla Federacji.  
2. Godność członka honorowego nadaje oraz może jej pozbawić Rada Federacji. 
3. Członek honorowy nie ma prawa wybierać i być wybieranym do władz Federacji. 

Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 
 

§ 18. 
1. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnego zrzeczenie się tytułu członka honorowego; 
2) śmierci członka lub utraty przez członka zdolności do czynności prawnych, albo 

utraty przez członka praw publicznych; 
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3) pozbawienia tej godności przez Radę Federacji za działalność na szkodę 
Federacji, a zwłaszcza za naruszanie postanowień niniejszego statutu lub innych 
przepisów PFO.  

 
2. Od decyzji, o której mowa w ust 1 pkt 3), członek honorowy może się odwołać  

w terminie 14 dni licząc od dnia skutecznego powiadomienia, poprzez Radę 
Federacji do Walnego Zebrania Delegatów, którego postanowienie w tej sprawie 
jest ostateczne. 

 
§ 19. 

1. Członkowie rzeczywiści mają prawo: 
1) uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów PFO, 

którzy mogą wybierać i być wybieranymi do Rady Federacji i Komisji Kontroli 
Wewnętrznej; 

2) poddawać ocenie działalność Federacji, a także wysuwać postulaty i wnioski 
wobec jej władz; 

3) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form statutowej działalności PFO, na 
zasadach określonych przez władze Federacji. 
 

2. Członkowie rzeczywiści stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji mogą nosić odznakę 
Federacji. 

 
§ 20. 

Członkowie rzeczywiści zobowiązani są do: 
1) przestrzegania postanowień statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz 

Federacji; 
2) brania czynnego udziału w działalności Federacji i realizacji jej celów oraz dbania 

o dobre imię Federacji; 
3) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez 

władze Federacji. 
 

§ 21. 
Za wzorowo wykonywaną pracę społeczną lub inne osiągnięcia w działalności 
zrzeszone stowarzyszenia oraz ich członkowie mogą być nagradzani odznakami, 
dyplomami lub innymi wyróżnieniami ustanowionymi przez Walne Zebranie Delegatów 
lub Radę Federacji. 
  

§ 22. 
1. Członkostwo rzeczywiste w PFO ustaje na skutek: 

1) rozwiązania Federacji; 
2) utraty przez zrzeszone stowarzyszenie osobowości prawnej; 
3) rezygnacji z członkostwa w Federacji zgłoszonej Radzie Federacji na piśmie; 
4) wykluczenia zrzeszonego stowarzyszenia z Federacji za nieprzestrzeganie 

przepisów statutu, uchwał, regulaminów lub decyzji władz PFO. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, stwierdzenie ustania 
członkostwa w PFO następuje uchwałą Rady Federacji. 

3. Uchwała o wykluczeniu z Federacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być 
poprzedzona pisemnym zwróceniem uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądaniem 
ich usunięcia w określonym trybie. 

4. Od uchwały o wykluczeniu z PFO, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przysługuje 
odwołanie poprzez Radę  Federacji do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 
dni od daty jej doręczenia.  

5. Uchwała Rady Federacji w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w PFO na 
skutek wykluczenia wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu 
Delegatów przypadającym po dniu wpływu odwołania o którym mowa w ust. 4. Od 
podjęcia uchwały o wykluczeniu do czasu jej zatwierdzenia przez Walne Zebranie 
Delegatów wykluczone stowarzyszenie zostaje zawieszone  
w prawach  i obowiązkach członka rzeczywistego, za wyjątkiem obowiązku,  
o którym mowa w § 20 pkt 3). 

 
 

Rozdział 4 
 

Władze Federacji  
 

§ 23. 
1. Władzami Federacji są: 

1) Walne Zebranie Delegatów; 
2) Rada; 
3) Komisja Kontroli Wewnętrznej. 

 
2. Kadencja władz Federacji trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów. 
3. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 

§24. 
1. Dla usprawnienia wykonywania zadań statutowych Rada może powołać sekcje, 

zespoły, komisje i organy opiniodawczo-doradcze oraz Biuro Rady, które działają 
na podstawie regulaminów nadanych przez Radę w drodze uchwały. 

2. Biuro Rady prowadzi obsługę administracyjną Rady. 
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Rozdział 5 
 

Walne Zebranie Delegatów  
 

§ 25. 
1. Naczelnym organem władzy PFO jest Walne Zebranie Delegatów. 
2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze lub 

nadzwyczajne. 
 

§ 26. 
Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa swe stałe sesje raz w roku, w terminie 
do 30 czerwca. 
 

§ 27. 
Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbywa się co cztery lata,  
w marcu danego roku. 
 

§ 28. 
Walne Zebrania Delegatów mogą się odbyć jedynie przy obecności: 

1) w pierwszym terminie nie mniej niż połowy delegatów; 
2) w drugim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na ilość delegatów. 

 
§ 29. 

Walne Zebranie Delegatów zwołuje Rada, która ustala miejsce, termin i proponowany 
porządek obrad, o czym członkowie rzeczywiści powinni być pisemnie zawiadomieni, 
co najmniej 30 dni wcześniej. 
 

§ 30. 
1. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów wybiera: 

1) Radę; 
2) Komisję Kontroli Wewnętrznej. 

 
2. Przewodniczący Komisji Kontroli Wewnętrznej nie może być przedstawicielem tego 

samego stowarzyszenia członkowskiego, co prezydent Rady. 
 

§ 31. 
Na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej, sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie 
Delegatów udziela lub nie udziela ustępującej Radzie absolutorium za minioną 
kadencję. 
 

§ 32. 
1. Obrady Walnych Zebrań Delegatów rozpoczyna wybór Przewodniczącego  

i Prezydium Zebrania, po którym następuje przyjęcie porządku obrad. 
2. Do Prezydium sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Delegatów nie 

mogą być wybierani członkowie ustępujących władz Federacji. 
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§ 33. 
Walne Zebranie Delegatów, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1, nadaje główny kierunek  
i sprawuje ogólny nadzór nad organizacją i działalnością Federacji, a ponadto do jego 
kompetencji należy: 

1) ustanawianie przepisów wewnętrznych; 
2) zatwierdzanie regulaminów działania Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej;  
3) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej; 
4) wybór członków Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej; 
5) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie; 
6) rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Walnego Zebrania Delegatów; 
7) określanie sposobu finansowania działalności Federacji; 
8) rozpatrywanie wniosków Rady, Komisji Kontroli Wewnętrznej i delegatów; 
9) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości 

władz, lub które z uwagi na szczególną ważność, albo przepisy prawa 
wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów; 

10) dokonywanie zmian statutu PFO; 
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji. 

 
§ 34. 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane w sprawach zmiany statutu lub 
rozwiązania Federacji wymagają co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
1/2 statutowej ilości delegatów uprawnionych do głosowania. 

 
§ 35. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się w następujących 
przypadkach: 
1) w razie uchwały w tej sprawie Walnego Zebrania Delegatów; 
2) na wniosek Rady lub Komisji Kontroli Wewnętrznej; 
3) na wniosek co najmniej 2/3 ilości członków rzeczywistych Federacji. 

 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Rada zwołuje najpóźniej w ciągu dwóch 

miesięcy od daty wniesienia prawomocnego żądania, a o jego terminie i sprawach 
wnioskowanych do rozpatrzenia członkowie rzeczywiści powinni być pisemnie  
powiadomieni co najmniej 30 dni wcześniej. 

 
§ 36. 

1. Komisja Kontroli Wewnętrznej ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Delegatów w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Rada Federacji nie zwoła zwyczajnego lub sprawozdawczo – wyborczego 

Walnego Zebrania Delegatów w pierwszym kwartale roku; 
2) jeżeli Rada Federacji nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 

w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 1; 
3) jeżeli pisemną rezygnację Radzie lub Komisji Kontroli Wewnętrznej złoży co 

najmniej trzech członków Rady. 
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2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów winien być 
bezwzględnie zasadny. 

   
§ 37. 

1. Na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów mogą być rozpatrywane tylko te 
sprawy, dla których został on zwołany. 

 
2. W przypadku dokonania na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów wyboru 

nowych władz Federacji ich kadencja trwa do czasu najbliższego sprawozdawczo – 
wyborczego Walnego Zebrania Delegatów. 

 
§ 38. 

Prawo udziału w Walnych Zebraniach Delegatów mają: 
1) z głosem stanowiącym – delegaci członków rzeczywistych Federacji,  

z zastrzeżeniem §39 ust. 4; 
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Federacji – o ile nie 

zostali wybrani delegatami, delegaci członków kandydatów, członkowie 
wspierający (lub ich przedstawiciele) i członkowie honorowi oraz zaproszeni 
przez Radę przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji 
społecznych; 

3) w charakterze obserwatorów - inne osoby zaproszone przez Radę. 
 

§ 39. 
1. Stowarzyszenia członkowskie PFO reprezentowane są na Walnych Zebraniach 

Delegatów przez swoich przedstawicieli zwanych delegatami. Każdemu 
Stowarzyszeniu członkowskiemu PFO przysługuje sztywna liczba 3 (słownie: trzech) 
delegatów bez względu na liczbę członków rzeczywistych danego Stowarzyszenia. 

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są przez władze stowarzyszeń 
członkowskich na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się w pierwszym kwartale 
roku sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Delegaci, o których mowa w ust. 2 wybierani są wg. zasady, że na ilość miejsc 
mandatowych przypadających stowarzyszeniu członkowskiemu w roku 
sprawozdawczo - wyborczym, obliczonych wg. zasad określonych w ust. 1 wybiera 
się Delegatów w ilości dwukrotnie większej. Jednak w Walnym Zebraniu Delegatów 
bierze udział tylko tylu przedstawicieli danego stowarzyszenia członkowskiego ilu 
wynika z zasad określonych w ust. 1. 

4. Warunkiem udziału, z głosem stanowiącym, w Walnym Zebraniu Delegatów 
przedstawicieli danego Stowarzyszenia jest opłacenie pełnej składki członkowskiej 
za dany rok w terminie do dnia przypadającego przed dniem Walnego Zebrania 
Delegatów z zastrzeżeniem §59 ust. 3 

 
§ 40. 

1. Delegaci członków rzeczywistych Federacji przybywający na sprawozdawczo – 
wyborcze Walne Zebranie Delegatów muszą przekazać Sekretarzowi Rady pisemny 
mandat delegata opieczętowany pieczęcią stowarzyszenia oraz podpisany imiennie 
przez prezesa zarządu stowarzyszenia. 
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2. Nazwiska wszystkich Delegatów wybranych w oparciu o zapisy §39 ust. 3 przesyła 
się do wiadomości Rady Federacji do końca lutego roku sprawozdawczo-
wyborczego. 

3. Wzór mandatu delegata określa Rada. 
4. Delegat posługuje się mandatem w trakcie trwania Walnych Zebrań Delegatów. 
5. Delegat otrzymuje mandat przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów po 

podpisaniu listy obecności i zdaje go do Rady za pokwitowaniem po zakończeniu 
każdego Walnego Zebrania Delegatów. 

6. Po zakończeniu kadencji, w przeddzień kolejnego sprawozdawczo – wyborczego 
Walnego Zebrania Delegatów następnej kadencji, mandaty tracą ważność  i są 
archiwizowane. 

 
§ 41. 

1. Mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów wygasa w skutek: 
1) rozwiązania stowarzyszenia, które delegat reprezentował; 
2) śmierci delegata; 
3) zrzeczenia się mandatu; 
4) zawieszenia w prawach członka lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu 

zrzeszonym w PFO, które delegat reprezentował; 
5) odwołania przez władze stowarzyszenia, które wybrało delegata. 

 
2. Po wygaśnięciu mandatu delegata władze stowarzyszenia członkowskiego 

dokonują wyborów uzupełniających, o czym powiadamiają pisemnie Radę. 
3. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 2, jeżeli 

do upływu kadencji pozostaje mniej niż 6 miesięcy. 
4. Delegaci wybrani w wyborach, o których mowa w ust 2, przekazują mandat 

Sekretarzowi Rady przed Walnym Zebraniem Delegatów na który przybyli. 
 

 
Rozdział 6 

 
Rada Federacji 

 
§ 42. 

1. Rada liczy pięciu członków. Stanowią ją: 
1) Prezydent; 
2) Wiceprezydent do Spraw Hodowlanych; 
3) Wiceprezydent do Spraw Organizacyjnych; 
4) Sekretarz; 
5) Skarbnik. 

 
2. Prezydenta Rady wybiera się oddzielnie spośród zgłoszonych kandydatów 

bezwzględną większością głosów. 
3. Po wyborze Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów wybiera się zwykłą 

większością głosów pozostałych czterech członków Rady. Na pierwszym 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2018 Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej 

z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej 

 

                                                                                                                   11/16 

posiedzeniu Rady, któremu przewodniczy Prezydent, Rada wybiera spośród siebie 
wiceprezydentów, sekretarza i skarbnika. 

 
§ 43. 

Rada jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami 
Delegatów. 

 
§ 44. 

Do kompetencji – uprawnień i obowiązków Rady należy: 
1) kierowanie bieżącymi sprawami Federacji i reprezentowanie jej na zewnątrz; 
2) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Delegatów oraz postanowień 

obowiązujących przepisów; 
3) rozpatrywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Kontroli Wewnętrznej  

i podejmowanie decyzji mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć; 
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji; 
5) opracowywanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy finansowych                      

i przedstawianie tych dokumentów do zatwierdzenia przez Walny Zebranie 
Delegatów; 

6) sporządzanie na Walne Zebranie Delegatów sprawozdań ze swej działalności  
i rozliczeń finansowych za rok sprawozdawczy, przesyłanych Komisji Kontroli 
Wewnętrznej i wszystkim stowarzyszeniom członkowskim w terminie co najmniej 
14 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Delegatów; 

7) podejmowanie uchwal lub decyzji o przyjęciu do Federacji nowych członków oraz 
o ustaniu tego członkostwa; 

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
9) powoływanie i znoszenie Biura Rady, sekcji, zespołów, komisji, organów 

opiniodawczo-doradczych oraz nadawanie im opracowanych dla nich 
regulaminów;  

10) powoływanie i odwoływanie członków zespołów, komisji i organów 
opiniodawczo-doradczych; 

11) zatwierdzanie rocznych planów pracy sekcji Rady oraz nadzorowanie ich 
działalności; 

12) ustalanie znaków i odznak organizacyjnych oraz wzorów dokumentów Federacji; 
13) zatwierdzanie standardów ptaków i kart ocen PFO; 
14) prowadzenie rejestru zrzeszonych stowarzyszeń oraz członków honorowych  

i wspierających; 
15) nadawanie hodowcom unikatowych cech identyfikacyjnych oraz prowadzenie 

„Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców PFO”; 
16) ustalanie wykonawcy oraz procedury zamawiania obrączek rodowych PFO  

i zaopatrywania w nie członków rzeczywistych; 
17) planowanie, wybieranie organizatora oraz nadzorowanie  konkursów i wystaw 

ptaków o „Mistrzostwo Polski”; 
18) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Delegatów; 
19) rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rady oraz wnioskowanie do Walnych 

Zebrań Delegatów w sprawach określonych statutem; 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2018 Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej 

z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej 

 

                                                                                                                   12/16 

20) zatrudnianie - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – 
pracowników niezbędnych do wykonywania działalności biurowej  i gospodarczej 
oraz prowadzenie nadzoru nad tą działalnością; 

21) prowadzenie strony internetowej Federacji; 
22) wykonywanie wszystkich innych czynności wynikających ze statutu PFO,  

a należących do obowiązków Rady. 
 

§ 45. 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent z własnej inicjatywy lub na podstawie 

pisemnego wniosku co najmniej dwóch członków Rady, albo Komisji Kontroli 
Wewnętrznej. We wnioskach określa się sprawy, które Rada ma rozpatrywać. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Prezydent zawiadamia 
członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezydent. 
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos Prezydenta. 
6. Rada jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 

składu. 
 

§ 46. 
1. W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci któregoś z członków Rady, Rada ma 

prawo uzupełnić swój skład osobą dającą rękojmię prawidłowego wykonywania 
powierzonej funkcji. Zakres kooptacji nie może przekraczać trzech członków Rady. 
Osoby dokooptowane sprawują powierzoną im funkcję do najbliższego Walnego 
Zebrania Delegatów, które zatwierdza lub odrzuca zmiany dokonane w składzie. 
Kooptacja nie dotyczy funkcji Prezydenta. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezydenta jego obowiązki 
przejmuje Wiceprezydent do Spraw Hodowlanych, a gdy jest to niemożliwe to 
Wiceprezydent do Spraw Organizacyjnych. 

3. W przypadku ustąpienia Prezydenta i Wiceprezydentów Rady, do czasu najbliższego 
Walnego Zebrania Delegatów, obowiązki Prezydenta przejmuje Przewodniczący 
Komisji Kontroli Wewnętrznej. 

 
§ 47. 

1. Członkowie Rady mogą być na wniosek Rady odwołani przez Walne Zebranie 
Delegatów ze składu Rady, albo zawieszeni w sprawowaniu funkcji w przypadku 
bezczynności, niestosowania się do postanowień statutu lub działania na szkodę 
Federacji.  

2. W razie odwołania lub zawieszenia w obowiązkach przez Walne Zebranie Delegatów 
całego składu Rady, Komisja Kontroli Wewnętrznej zwołuje nadzwyczajne Walne 
Zebranie Delegatów. Do czasu jego odbycia się Przewodniczący Komisji Kontroli 
Wewnętrznej prowadzi bieżące sprawy Federacji. 
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Rozdział 7 
 

Komisja Kontroli Wewnętrznej  
 

§ 48. 
1. Komisja Kontroli Wewnętrznej składa się z trzech członków i na pierwszym 

posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 
2. Działalnością Komisji Kontroli Wewnętrznej kieruje jej Przewodniczący, który 

zwołuje jej posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz  
w roku. 

3. W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci któregoś z członków Komisji Kontroli 
Wewnętrznej, Komisja ma prawo uzupełnić swój skład osobą spośród delegatów 
na Walne Zebranie Delegatów. Zakres kooptacji nie może przekraczać  dwóch 
członków Komisji. Osoby dokooptowane sprawują powierzoną im przez Komisję 
funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów, które zatwierdza lub odrzuca 
zmiany dokonane w składzie Komisji. 

 
§ 49. 

Komisja Kontroli Wewnętrznej powołana jest do kontroli działalności statutowej 
Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem strony organizacyjnej i finansowej. 
 

§ 50. 
Komisja Kontroli Wewnętrznej zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz 
w roku szczegółowej kontroli całokształtu działalności Federacji, a ponadto - w razie 
konieczności - może przeprowadzać kontrole doraźne. 
 

§ 51. 
1. Protokoły z kontroli Komisja Kontroli Wewnętrznej przedstawia Radzie. 
2. Komisja Kontroli Wewnętrznej ma prawo wystąpienia do Rady z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia 
nieprawidłowości. 

 
§ 52. 

Komisja Kontroli Wewnętrznej przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów pisemne 
roczne sprawozdania ze swej działalności. 

 
§ 53. 

Przewodniczący Komisji Kontroli Wewnętrznej lub inny wyznaczony przez niego członek 
Komisji, ma prawo z urzędu brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.  

 
 

Rozdział 8 
 

Majątek Federacji 
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§ 54. 
1. Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z majątku PFO oraz ofiarności publicznej przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. 

2. Federacja, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować 
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, jak również 
prowadzić odpłatną i nie odpłatną działalność pożytku publicznego. 

3. Nadwyżka bilansowa danego roku obrachunkowego zostaje przeznaczona na 
zwiększenie przychodów w kolejnym roku obrachunkowym 

 
§ 55. 

Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

§ 56. 
PFO może otrzymywać dotacje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§ 57. 
Dokumenty Federacji powodujące zobowiązania majątkowe, względnie inne skutki 
finansowe podpisują: dwóch członków Rady Federacji, w tym prezydent lub jeden  
z wiceprezydentów, jeżeli wartość podejmowanego zobowiązania nie przekracza kwoty 
2000 PLN lub dwóch członków Rady Federacji, w tym prezydent, jeżeli wartość 
podejmowanego zobowiązania przekracza kwotę 2000 PLN lub osoby przez nich 
upoważnione. 
 

§ 58. 
Udzielając Federacji wsparcia finansowego, zapisu, dotacji lub innej darowizny, 
darczyńcy nie mogą tego uwarunkowywać czymś, co byłoby sprzeczne  
z postanowieniami niniejszego statutu i celem PFO. 

 
§ 59. 

1. Wysokość składek członkowskich na dany rok, wpłacanych do PFO od każdego 
członka rzeczywistego stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, ustala w roku 
poprzedzającym Walne Zebranie Delegatów.  

2. Do obliczenia należnej składki rocznej na rzecz PFO przyjmuje się liczbę członków 
rzeczywistych stowarzyszenia zrzeszonego, według stanu na dzień określany  
w corocznej uchwale w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i zasad 
jej wpłaty.  

3. Składki członkowskie za dany rok członkowie Stowarzyszenia wpłacają na rachunek 
bankowy PFO w terminie do końca lutego. 

4. Rada każdorazowo określa indywidualnie stowarzyszeniom będących kandydatami 
na członka rzeczywistego wysokość należnej składki rocznej i termin jej wpłacenia. 
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Rozdział 9 
 

Likwidacja PFO  
 

§ 60. 
W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie Delegatów powoła 
równocześnie Komisję Likwidacyjną spośród delegatów w nim uczestniczących. 
 

§ 61. 
Obowiązkiem Komisji Likwidacyjnej jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie 
najkrótszym czasie i w sposób zabezpieczający majątek Federacji przed 
nieuzasadnionym uszczupleniem. 

 
§ 62. 

Komisja Likwidacyjna w szczególności powinna: 
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji z podaniem imion, nazwisk i miejsc 

zamieszkania członków Komisji Likwidacyjnej; 
2) dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, 

podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego; 
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie PFO z rejestru 

stowarzyszeń. 
 

§ 63. 
Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, Komisja 
Likwidacyjna winna przedstawić sądowi przyczyny opóźnienia. 
 

§ 64. 
O przeznaczeniu majątku Federacji zadecyduje Walne Zebranie Delegatów 
podejmujący uchwałę o rozwiązaniu Federacji. 
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Załącznik do Statutu PFO 
Wzór znaku Polskiej Federacji Ornitologicznej 
 
 
 


