
 

STATUT 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Zwierzyniec Św. Franciszka zwane w dalszej części Statutu 

STOWARZYSZENIEM i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 
 

§2 

Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego 

władz jest miasto OLSZTYN. 
 

§3 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 
 

§4 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
 

§5 

1. STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 
 

§6 

1. STOWARZYSZENIE opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

2. STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej STOWARZYSZENIA służy do realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. STOWARZYSZENIE sporządza roczne zbiorcze sprawozdanie merytoryczne ze swej 

działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości, w sposób umożliwiający zapoznanie się 

z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 
 

§6a 

STOWARZYSZENIE prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

polegającą na: 

a) organizowanie domów tymczasowych dla zwierząt, 

b) prowadzenie działań zmierzających do adopcji zwierząt, 

c) działania prowadzące do poprawy zdrowia a oraz jakości życia zwierząt przebywających w 

Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, 

d) zakup karm, leków oraz wydatki na bieżące leczenie i rehabilitację zwierząt przebywających 

w domach tymczasowych oraz w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, 
 
 
 



§6b 

Zabrania się: 

a)  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”, 

b)  przekazania ich majątku na rzecz ich 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, 

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d)  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 II 

Cele 
 

§7 

1. Celami podstawowymi STOWARZYSZENIA są: 

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i 

otoczenie opieką; 

2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt; 

3) Działanie na rzecz ochrony środowiska; 

2. STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez: 

1/ Wspomaganie placówki "Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie" w jego działaniach i praca na 

jego rzecz; 

2/ Możliwość utworzenia i opieki nad miejscem pochówku dla małych zwierząt z terenu Olsztyna 

i okolic; 

3/ Stworzenie i realizacja programu cyklicznych wycieczek do schroniska uczniów szkół 

podstawowych mający na celu propagowanie postaw proekologicznych oraz szerzenie 

wiedzy na temat wolontariatu; 

4/ Współpraca z lecznicami i klinikami dla zwierząt; 

5/ Organizowanie i prowadzenie miejsc czasowego przechowywania zwierząt małych;§9 

6/ Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i 

humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska. 

7/ Organizowanie szkoleń dotyczących prawidłowych zasad współżycia Ludzi i Zwierząt. 

8/ Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt; 

9/ Możliwość tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub prowadzenie ich w formie 

zleconej; 
 
 
 
 



Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§8 

1. Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na: 

a) zwyczajnych; 

b) honorowych; 

2. O nabyciu członkostwa zwyczajnego decyduje zarząd STOWARZYSZENIA w pełnym 

składzie; 

3. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski nie zrzeszony w innej 

organizacji lub fundacji o podobnym statutowym celu działania, zamieszkujący na stałe w 

Polsce i przyjęty na podstawie złożonej deklaracji i opłaconego wpisowego; 

4. Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska; 
 

§9 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków 

  osobom szczególnie zasłużonym dla STOWARZYSZENIA lub jego idei; 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego; 

3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek; 
 
 

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru władz STOWARZYSZENIA 

2) korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej STOWARZYSZENIA; 

3) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA 
 

§ 11 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz  STOWARZYSZENIA; 

2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów STOWARZYSZENIA; 

3) regularnego opłacania składki członkowskiej; 

4) dbania o dobro i rozwój STOWARZYSZENIA oraz poszanowania i zabezpieczenia jego 

mienia; 

5) aktywnego uczestniczenia w pracach organów statutowych, do których został wybrany; 
 

§ 12 

1. Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje w razie: 

1/ pisemnej rezygnacji członka; 

2/ wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na karę 

dodatkową utraty praw publicznych; 

3/ śmierci członka 

4/ zatajenia członkostwa w organizacji lub fundacji, o których mowa w § 8 ust. 2. 

5/ nie płacenia składek członkowskich. 
 
 



 

Rozdział IV 

Władze STOWARZYSZENIA 
 

§ 13 

1. Władzami STOWARZYSZENIA są: 

1.1 Walne Zebranie Członków 

1.2 Zarząd 

1.3 Komisja Rewizyjna; 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. 

3.W przypadku ustąpienia członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji 

pozostali członkowie organu dokonują kooptacji spośród członków STOWARZYSZENIA. 
 

§ 14 

1.Walne Zebranie Członków powinno odbyć się przynajmniej raz w roku; 

2. O dacie, miejscu i porządku obrad, zarząd zawiadamia na piśmie 14 dni przed ich   

rozpoczęciem. 
 

§ 15 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i 

finansowej STOWARZYSZENIA; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

3) udzielanie lub nieudzielanie przez delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi na 

wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4) wybór władz STOWARZYSZENIA, 

5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze STOWARZYSZENIA lub członków; 

6) nadawanie członkostwa honorowego bądź pozbawienia go na wniosek Zarządu lub członków, 

7) uchwalanie zmian Statutu; 

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA 

9) odwoływanie się od decyzji zarządu. 
 

§ 16 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności -  

w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez 

względu na ilość obecnych delegatów. 
 

§17 

1. Zarząd składa się z 4 członków - Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza ,wybranych 

przez Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
 

§ 18 

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy: 

1. reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2. składanie oświadczeń woli w imieniu STOWARZYSZENIA. Uprawnionych do tego jest 

dwóch członków zarządu działających łącznie; 



3. kierowanie działalnością STOWARZYSZENIA zgodnie z postanowieniami statutu, 

uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków oraz obowiązującymi przepisami; 

4. organizowanie zebrań ; 

5. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej; 

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnych Zebraniach Członków; 

7. udzielanie i cofanie pełnomocnictw do prowadzenia określonych projektów; 

8. zarządzanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA oraz podejmowanie uchwał o 

przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i 

nieruchomego STOWARZYSZENIA;  

9. uchwalanie okresowych planów działalności oraz planów finansowych STOWARZYSZENIA; 

10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz do 

krajowych i regionalnych federacji organizacji pozarządowych; 

11. Możliwość tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub prowadzenie ich w formie 

zleconej; 

12. organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy; 

13. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału; 

14. ustalanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich; 
 

§19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, i 2 członków 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się powinny przynajmniej raz w roku; 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy STOWARZYSZENIA, 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walne Zgromadzenie, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

STOWARZYSZENIA zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 
 

Rozdział V 

Majątek STOWARZYSZENIA 
 

§ 20 

Na majątek STOWARZYSZENIA składają się: 

1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich; 

2) dotacje, zapisy i darowizny spadki i nawiązki; 

3) wpływy z działalności statutowej; 

4) wpływy z ofiarności publicznej; 

5) wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będących w użytkowaniu 

STOWARZYSZENIA. 
 

§ 21 

1)Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego 

STOWAR2YSZENIA wymagają zgody Zarządu. 

2) Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch 

członków zarządu działających łącznie. 



 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązywanie STOWARZYSZENIA 
 

§ 22 

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu STOWARZYSZENIA podejmuje Walne Zebranie 

Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów delegatów obecnych. 

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA Walne Zebranie Członków 

podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku STOWARZYSZENIA. 
 
 

Członkowie zarządu: 
 

Anna Zduniak 
 

Beata Jacewicz 
 

Monika Agnieszka Herman 
 
Agnieszka Chabrowska 

 


