
Regulamin Kar i Upomnień Stowarzyszenia Ogólnopolski Klub Kotów i Kociarzy NO 

PROBLEM przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku 

Niniejszy Regulamin określa katalog kar porządkowych obowiązujących w OKKiK NO 

PROBLEM (Klub”) jakie może nakładać Zarząd w drodze uchwały Zarządu. 

a) Na Członków Zwyczajnych,  Członków Wspierających i Członków Honorowych 

może zostać nałożona kara porządkowa w postaci: 

a. pisemnego upomnienia, 

b. pisemnej nagany, 

c. zawieszenia w prawach członka, 

d. wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 2. Zarząd OKKiK NO Problem  może nałożyć  na Członków określonych w pkt 1 w kary 

porządkowe określone w pkt.1 w następujących przypadkach: 

a) działania wbrew Statutowi, uchwałom i regulaminom klubu, 

b) działania na szkodę klubu, 

 c) rozpowszechniania ustnie oraz za pośrednictwem publicznych forów portali 

społecznościowych , na łamach prasy i za pomocą innych środków masowego 

komunikowania się nieprawdziwych lub obelżywych informacji na temat Klubu, jego Władz 

lub Członków. 

 3. Karę upomnienia nakłada się na mniejsze przewinienia  lub przewinienia niezawinione w 

formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem poleconym, nadanym za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub listem przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 

30 dni od podjęcia uchwały o nałożeniu kary porządkowej. W karze upomnienia określa się 

rodzaj dokonanego naruszenia, obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków oraz 

pouczenie o możliwości odwołania do Walnego Zebrania Klubu . 

4. Zarząd Klubu nakłada karę nagany na Członków określonych w § 1 w 

przypadkach:  zawinień większej wagi  w tym miedzy innymi uporczywego, długotrwałego i 

zamierzonego działania wbrew Statutowi, uchwałom i regulaminom 

Stowarzyszenia,  podważania decyzji władz Stowarzyszenia, a także rozpowszechniania 

ustnie oraz za pośrednictwem publicznych forów portali społecznościowych , na łamach prasy 

i za pomocą innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub obelżywych 

informacji na temat Klubu, jego Władz lub Członków.  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. W karze nagany 

określa się rodzaj dokonanego naruszenia, obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków 

oraz pouczenie o możliwości odwołania do Walnego Zebrania Klubu. 

 5.Zarząd Klubu może nałożyć karę porządkową  w formie zawieszenia praw członkowskich 

Członka którego wina ma charakter istotny, w  znaczący sposób działa wbrew Statutowi, 

uchwałom i regulaminom Stowarzyszenia,  zalega z opłatą składek członkowskich  dłużej niż 

3 miesiące, podważa decyzje władz Klubu, a także rozpowszechniania ustnie oraz za 

pośrednictwem publicznych forów portali społecznościowych , na łamach prasy i za pomocą 

innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub obelżywych informacji 

na temat Klubu, jego Władz lub Członków.  Karę zawieszenia w prawach członka nakłada się 



w formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem poleconym nadanym za 

pośrednictwem Poczty Polskiej lub listem przekazanym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. W karze zawieszenia w prawach członka określa się rodzaj dokonanego 

naruszenia, obowiązek usunięcia naruszenia i jego skutków oraz pouczenie o możliwości 

odwołania do Walnego Zebrania Klubu. 

 6. Zarząd może podając uchwalę o pozbawieniu praw członkowskich i wykluczeniu członka 

w przypadku którego wina ma charakter istotny, w  znaczący sposób działa wbrew Statutowi, 

uchwałom i regulaminom Stowarzyszenia,  zalega z opłatą składek członkowskich  dłużej niż 

6 miesięcy, podważa decyzje władz Klubu, a rozpowszechniania ustnie oraz za 

pośrednictwem publicznych forów portali społecznościowych , na łamach prasy i za pomocą 

innych środków masowego komunikowania się nieprawdziwych lub obelżywych informacji 

na temat Klubu, jego Władz lub Członków.  Karę o pozbawieniu praw członkowskich i 

wykluczeniu członka nakłada się w formie pisemnej decyzji i przesyła Członkowi listem 

poleconym nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub listem przekazanym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W karze pozbawienia praw członkowskich i 

wykluczenia członka określa się rodzaj dokonanego naruszenia oraz pouczenie o możliwości 

odwołania do Walnego Zebrania Klubu. 

 7.Od decyzji Zarządu w przedmiocie nałożenia kar porządkowych przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Klubu, które wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, 

zawierającej karę. Sprawę odwołania Zarząd przedstawia na najbliższym zwoływanym po 

złożeniu odwołania  Walnym Zebraniu. Walne Zebranie  podejmuje uchwałę w przedmiocie 

utrzymania w mocy albo uchylenia kary porządkowej .Wniesienie odwołania nie powoduje 

wstrzymania wykonania kary porządkowej. 

  


