STATUT
STOWARZYSZENIA OBRONA ZWIERZĄT
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu. W rozumieniu art. 3 Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź.
zm.) Stowarzyszenie traktowane jest jako apolityczna organizacja społeczna, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również na terenie innych państw, z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jędrzejów w województwie świętokrzyskim.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
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§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§8
Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci oraz wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§1
Celami Stowarzyszenia są:
1) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie im
opieki
2) kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt
3) działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
§2
Stowarzyszenie nieodpłatnie realizuje swoje cele poprzez:
1) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im
pomocy
2) współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz
ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu
terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt
4) tworzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie w porozumieniu z
właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla
zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej
5) organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt
6) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji:
adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt
7) występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz
współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie
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8) prowadzenie działalności propagandowej, za pośrednictwem środków masowego przekazu,
oraz wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt
9) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt, w tym współpracy
z instytucjami oświatowo - wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu
humanitarnego stosunku do zwierząt
10) organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni dla zwierząt
11) inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami
lub ochrony środowiska
12) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
1) tworzenia schronisk dla zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie w porozumieniu z
właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz w formie zleconej
2) zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i
kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt
3) wyłapywania bezpańskich zwierząt
4) usług związanych z opieką nad zwierzętami domowymi (wyżywieniem, pielęgnowaniem i
pilnowaniem)

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§1
1. Członkami Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
3. Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa i
sekretarza Zarządu.
§2
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wpływać na kierunki działalności Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie wniosków i postulatów
2) uczestniczyć we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności: wydawać do
adopcji bezdomne zwierzęta, dokonywać kontroli przed- i poadopcyjnych osób chętnych na
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adopcję zwierzęcia oraz uczestniczyć w interwencjach z art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt
3) korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi
4) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
5) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
§3
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) regularnie opłacać składki członkowskie
§4
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
4) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres 2 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu
§5
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od daty doręczenia jej uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§1
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem
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3) Komisja Rewizyjna
§2
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2. Na podstawie uchwały
Walnego Zebrania wybory mogą się odbyć w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia
30 minut później po terminie pierwszym. Wówczas wybory odbywają się bez względu na ilość
obecnych członków.
§3
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu
odbycia wyborów uzupełniających.
§4
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§5
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
§6
Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania, jego terminie i miejscu
obrad, poprzez ogłoszenie w prasie, listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
§7
1. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych podczas zebrania.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.
§8
Walne Zebranie Członków może być:
1) zwyczajne
2) nadzwyczajne
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§9
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 2 lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako
sprawozdawczo-wyborcze.
§ 10
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
2. Wniosek lub żądanie powinny określać sprawy, dla których zwołuje się nadzwyczajne Walne
Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
2) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w sprawach nieregulowanych
Statutem
3) powoływanie i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
7) rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami, powstałych w związku z działalnością w
Stowarzyszeniu
8) uchwalenie statutu i jego zmian
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
§ 12
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w
pierwszym terminie w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut później po terminie
pierwszym, uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych członków, o ile inne postanowienia
Statutu nie stanowią inaczej.
§ 13
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
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§ 14
Zarząd składa się z 3 osób. Podział funkcji pomiędzy członków Zarządu uchwala Walne Zebranie w
odrębnym głosowaniu.
§ 14a
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 15
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
§ 16
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa.
§ 17
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania
2) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w sprawach nieregulowanych
Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, a w szczególności uchwały zatwierdzającej coroczne
sprawozdanie finansowe i o podziale zysku lub pokryciu straty
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
4) prowadzenie działalności gospodarczej
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia
6) zwoływanie Walnego Zebrania
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i skreślania z listy członków
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu – do składania
oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, upoważniony jest każdy z
osobna członek Zarządu
§ 18
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności
wszystkich członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
§ 19
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika.
2. Kierownik kieruje pracami Biura.
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§ 20
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad
jego działalnością.
§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczący Komisji wybierany jest przez Walne
Zebranie w odrębnym głosowaniu.
§ 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz na 4 lata, całokształtu działalności Stowarzyszenia, pod
względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
sporządzanie ocen i podawanie ich do wiadomości członków
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosków o
udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu
4) prawo zwołania Walnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
Statutem oraz prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków
5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
6) prawo delegowania swoich członków do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
§ 24
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności wszystkich członków Komisji.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansami
§1
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej
3) dotacje państwowe, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
5) wpływy z aukcji prowadzonych przez Stowarzyszenie
6) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
7) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
§2
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
§3
Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 3a
Cały przychód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia wydatkowany jest wyłącznie na koszty tej
działalności i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§4
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§5
Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis
któregokolwiek z członków Zarządu.
§6
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
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2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§1
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
§2
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
§3
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie wskazuje także fundacje lub stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do
Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
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