
 

Statut stowarzyszenia  

Zwierzyniec św. Franciszka 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie Zwierzyniec św. Franciszka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1393 

ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn. 

§3 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego. 

Powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach 

pełnej autonomii. 

 

§6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 

działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura. 

 

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

 

§7 

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań i wspieranie działań w zakresie ochrony 

środowiska, w szczególności dotyczących humanitarnej ochrony zwierząt i ekologii, w tym 

edukacji ekologicznej na rzecz ogółu społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

 



 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) wspieranie utrzymania działalności schronisk dla zwierząt i praca na ich rzecz, 

szczególnie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie; 

2) działania prowadzące do poprawy zdrowia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, w tym 

przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie; 

3) organizowanie domów tymczasowych dla zwierząt bezdomnych; 

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

przebywających w domach tymczasowych oraz w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie; 

5) prowadzenie działań zmierzających do adopcji zwierząt; 

6) organizowanie różnego rodzaju form edukacji dotyczących prawidłowych zasad 

współżycia ludzi i zwierząt, w tym prawidłowej opieki nad zwierzętami i ich wychowania 

oraz znajomości potrzeb behawioralnych i bytowych, w szczególności zwierząt 

domowych; 

7) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i 

młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt, poszerzania wiedzy na temat 

dobrostanu i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowania postaw proekologicznych  

i wiedzy na temat wolontariatu;  

8) działania zmierzające do regulacji populacji zwierząt bezdomnych; 

9) wsparcie osób fizycznych w leczeniu i opiece nad zwierzętami domowymi; 

10) współpraca z lecznicami i klinikami dla zwierząt oraz sklepami zoologicznymi; 

11) organizowanie, prowadzenie oraz współpraca z miejscami czasowego przechowywania 

zwierząt małych; 

12) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony 

środowiska, w tym zwierząt, humanitarnego ich traktowania oraz zmniejszenia populacji 

zwierząt bezdomnych; 

13) prowadzenie poradnictwa, działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony 

zwierząt, w tym adopcji zwierząt, ograniczania ich bezdomności i właściwej opieki nad 

zwierzętami;  

14) możliwość tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub prowadzenie ich w formie 

zleconej; 

15) popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona lub poprawa 

dobrostanu zwierząt; 

16) występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych i samorządowych w 

sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami; 

17) organizowaniu szkoleń, warsztatów i innych form edukacji o tematyce proekologicznej, 

ochrony przyrody i właściwej opieki nad zwierzętami, potwierdzonych poświadczeniami, 

oświadczeniami o uczestnictwie; 

18) działania na rzecz kontroli populacji zwierząt osób fizycznych; 

19) przeprowadzanie wizyt kontrolnych w zakresie poziomu dobrostanu zwierząt; 

20) inne działania, niewymienione w niniejszym statucie, zgodnie z celami Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

§9 



1. Działalność statutowa Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego i może być 

prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zdań 

wymienionych w §8 Statutu. 

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zdań 

wymienionych w §8 Statutu. 

 

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

 

§10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

1)  zwyczajnych, 

2)  wspierających, 

3)  honorowych. 

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezrzeszona w 

innej organizacji o takim samym lub podobnym celu działania, która: 

1) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od daty złożenia deklaracji 

3. Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska. 

 

 

§12 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Deklaracja pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej składana jest na piśmie. 

3. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 

 

§13 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

 

§14 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 



1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

 

 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) dbania o dobro Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia, 

5) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

 

§16 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do: 

1) brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz 

Stowarzyszenia,  

2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie,  

3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacania składek 

członkowskich 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

 

§17 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 

2) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu: 

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) nie płacenia składek za dwa pełne okresy płatności, 

e) zatajenia członkostwa w organizacji, o której mowa w §11 ust. 1. 

3) Utraty pełni praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

4) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

 

§18 

 



W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie jest 

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

 

 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

 

§19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

 

§20 

1. Zarząd i Komisja Wyborcza wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania tajnego. 

2. W przypadku głosowania tajnego należy powołać komisję skrutacyjną, której członkowie nie 

mogą kandydować w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

3. Przy jawnej formie głosowania, głosy może liczyć protokolant, przewodniczący zebrania lub 

osoba przez niego wyznaczona. 

4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w 

czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można 

powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

 

§21 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

 

§22 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba, że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

 

Walne zebranie członków 

 

§23 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, 

jako sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Zarząd zawiadamia członków o terminie zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad 

co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie zmian statutu, 

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7) uchwalanie budżetu, 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze, 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

 

Zarząd 

 

§25 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje prezes 

jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. Zarząd składa się z 3-5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa. 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były lub są skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za 

przestępstwo skarbowe. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 

 

 

§27 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 



3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

7) zwoływanie Walnego Zebrania, 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

9) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności 

stowarzyszenia oraz  ich publikacja, 

10) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, 

11) podejmowanie uchwał i regulaminów, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§28 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością 

Stowarzyszenia.  

2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje 

sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji, zastępcy i sekretarza. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

 

 

§29 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia. 

4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub jego członków  w razie ich bezczynności, 

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania 

Zarządu. 

 

 

§30 

Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 



2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

 

Rozdział V. Sposoby uzyskiwania środków finansowych i gospodarka finansowa 

 

 

§31 

1. Źródłami przychodów Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące ze zbiórek i ofiarności publicznej, 

3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

4) sprzedaż przedmiotów darowizny, 

5) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 

6) dochody z działalności gospodarczej 

7) dochody z nieruchomości i ruchomości, z obrotu środkami finansowymi będącymi 

własnością lub będącymi w użytkowaniu Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

 

§32 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w 

rozmiarach służących realizacji jego celów. 

 

 

§34 

Stowarzyszenie przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalność pożytku 

publicznego. 

 

§35 

Niniejszy statut oraz inne dokumenty wewnętrzne tworzone w jego oparciu zabraniają: 

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”, 

2) 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, 



3) 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, 

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. 

 

 

Sposób reprezentacji 

 

§36 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§37 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§38 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§39 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prawa 

cywilnego. 

 

 

 

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto 

na Walnym Zebraniu Członków 

       w dniu 26 czerwca 2017 roku 

 

 

 


