
Statut Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, a w dalszych

postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

o celach niezarobkowych i jest zawiązane na czas nieoznaczony dla

prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej edukacji i ochrony

środowiska, w tym głównie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie:

a) niniejszego statutu,

b) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. O stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz.

poz. 2261 ze zm.),

c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego

i wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

2. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić

działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego

państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych

organizacji o podobnych celach statutowych.

2. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może wspierać

działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest

zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.



§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej

członków i członkiń.

2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może korzystać z pracy

wolontariuszy. Zasady wolontariatu w Stowarzyszeniu Walne Zgromadzenie

określa w Regulaminie Wolontariatu.

DZIAŁ II.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ORAZ ZASADY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna, informacyjna, edukacyjna,

oświatowa, wychowawcza, kulturalna, interwencyjna i naukowa w zakresie:

1. humanitarnego traktowania zwierząt i ochrony zwierząt,

2. opieki nad zwierzętami, w szczególności bezdomnymi lub okrutnie

traktowanymi,

3. ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz wspierania działań w

zakresie ochrony środowiska i ekologii,

4. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności propagowania

i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

§ 7

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych,

przeprowadzanych w sferze: informacyjnej, edukacyjnej, oświatowej

i wychowawczej, kulturalnej, interwencyjnej (PKD 94.99.Z);

2. Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii

i badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt oraz na

rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii (PKD 94.99.Z);

3. Tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury,

światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec

zwierząt, w tym propagowanie diety roślinnej, a także zdrowego stylu życia

(PKD 94.99.Z);



4. Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt,

szczególnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, naukowych

i rozrywkowych oraz reagowanie na nieprawidłowości związane z wyżej

wymienioną działalnością (PKD 94.99.Z);

5. Organizowanie spotkań, programów w szkołach, szkołach wyższych,

seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów

Stowarzyszenia (PKD 85.59.B);

6. Sponsorowanie programów promujących cele Stowarzyszenia w środkach

masowego przekazu (PKD 94.99.Z);

7. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych (PKD 85.5);

8. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów

otrzymujących środki publiczne, w tym w zakresie stosowania

i przestrzegania przez nie obowiązującego prawa (PKD 94.99.Z);

9. Wspieranie finansowe i rzeczowe istniejących schronisk, azyli, i domów

tymczasowych dla zwierząt (PKD 94.99.Z);

10. Zakładanie, prowadzenie schronisk, azyli i przytulisk dla zwierząt

domowych, których organizację określają odrębne regulaminy, stanowione

przez Walne Zgromadzenie (PKD 96.09.Z);

11. Prowadzenie schronisk, azyli i przytulisk dla zwierząt gospodarskich,

których organizację określają odrębne regulaminy, stanowione przez Walne

Zgromadzenie (PKD 01.62.Z).

§ 8

Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:

1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa (PKD 94.99.Z);

2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych

w Internecie (PKD 63.12.Z);

3. Przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja,

Internet) w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane

z celami Stowarzyszenia i inne dla niego istotne (PKD 63.91.Z);

4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych

(PKD 58.1);

5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży

publicznych (85.59.B);



6. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów (PKD

94.99.Z);

7. Zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów, dotyczących

ochrony zwierząt i środowiska (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki

prasowe, prace artystyczne, filmy video, zdjęcia, nagrania, wydawnictwa

elektroniczne i inne) i ich publiczne udostępnianie (PKD 91.01.B).

§ 9

Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,

Stowarzyszenie rozumie:

1. Działalność wydawniczą i poligraficzną – tworzenie i rozprowadzanie

własnych wydawnictw, a także innych wydawnictw zgodnych ze Statutem,

za zgodą ich właściciela (PKD 58.1);

2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji

z zakresu edukacji humanitarnej, ekologicznej oraz etyki, we wszystkich

typach szkół i przedszkoli, domów kultury, dla innych organizacji

pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych,

a także dla osób prywatnych (PKD 85.59.B);

3. Organizację i prowadzenie biblioteki i wypożyczalni materiałów o treści

zgodnej z celami Stowarzyszenia (PKD 91.01.A);

4. Prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań (PKD 73.20.Z);

5. Tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych

i gospodarczych oraz technologiach służących poszanowaniu praw

zwierząt, a także ochronie środowiska (PKD 63.99.Z);

6. Propagowanie technologii, metod produkcji i produktów, które pozostają

w zgodzie z poszanowaniem praw zwierząt, a także z zasadami działania

ekologicznego (PKD 94.99.Z).

§ 10

Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:

1. Organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich

i muzycznych (PKD 93.21.Z);

2. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi (PKD 94.99.Z);

3. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami

wykazującymi postawę etyczną wobec zwierząt i środowiska (PKD 94.99.Z).



§ 11

Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:

1. Organizowanie i szkolenie siatki inspektorów do spraw ochrony zwierząt na

terenie całego kraju i za granicą, działających wyłącznie za zgodą władz

Stowarzyszenia i w ramach ustalonych przez Zarząd, zgodnie

z obowiązującym prawem (PKD 94.99.Z);

2. Dokonywanie przez inspektorów interwencji i inspekcji mających na celu

ochronę zwierząt przed okrucieństwem człowieka, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (PKD 94.99.Z);

3. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów,

demonstracji i innych form sprzeciwu (PKD 94.99.Z);

4. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich

właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom (PKD 94.99.Z);

5. Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt oraz przepisów

obowiązującego prawa (PKD 94.99.Z);

6. Występowanie do właściwych – według kompetencji – władz lokalnych,

wojewódzkich i krajowych oraz organów administracji publicznej, organów

ścigania i sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do

usunięcia zaistniałego łamania przepisów dotyczących ochrony zwierząt,

ochrony przyrody i środowiska naturalnego, a także usunięcia zagrożenia

środowiska, czy też zaniechania bezprawnej i szkodliwej ingerencji

w środowisko oraz przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy

zaistniałych szkód (PKD 94.99.Z);

7. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów

planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych

mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu

widzenia ich zgodności z zasadami ochrony zwierząt, przyrody i zdrowia

ludności (PKD 94.99.Z);

8. Składanie stanowisk do projektów aktów prawnych, w szczególności

dotyczących prawnej ochrony zwierząt i środowiska w zakresie ich

zgodności z zasadami ochrony zwierząt, przyrody i zdrowia ludności oraz

czynny udział w pracach nad uchwalaniem aktów prawnych (PKD 94.99.Z);

9. Sprawdzanie rzetelności producentów w zakresie oznakowania i reklamy

produktów oraz interwencja w przypadkach nieprzestrzegania przepisów

prawa (PKD 94.99.Z);



10. Uczestniczenie w charakterze lub na prawach strony w postępowaniach

administracyjnych, w szczególności dotyczących planowania

i zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz ocen oddziaływania na środowisko, a także

w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa oraz

w postępowaniach w sprawie czasowego odebrania zwierząt, a także

wszczynanie postępowań lub występowanie z żądaniem wszczęcia

postępowań w wyżej wskazanym zakresie, w sprawach dotyczących innych

osób (PKD 94.99.Z);

11. Przedstawianie organom administracji publicznej oraz sądom poglądów

w prowadzonych przez nie sprawach, wyrażonych w uchwale lub

oświadczeniu organu statutowego (PKD 94.99.Z);

12. Występowanie do władz publicznych oraz innych podmiotów

wykonujących zadania publiczne z wnioskami o udostępnienie informacji

publicznej, a także informacji o środowisku i jego ochronie (PKD 94.99.Z).

§ 12

1. Stowarzyszenie, w zakresie wskazanym w § 7 – § 11, prowadzi nieodpłatną

działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,

w rozumieniu i na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz.

1535 ze zm.).

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami Stowarzyszenia przekazywana jest na

prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie.

3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku

publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego

przedmiotu działalności.

§ 13

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą działalność

gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem. Działalność gospodarcza

Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako działalność uboczna

w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez

Stowarzyszenie.



2. Cały dochód uzyskiwany przez Stowarzyszenie, w szczególności

pochodzący z działalności gospodarczej, jest przeznaczany na realizację

celów statutowych.

3. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje zgodnie

z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) następujące rodzaje działań:

a. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach (47.19.Z);

b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet (47.91.Z);

c. Reklama (73.1);

d. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

e. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

(82.30.Z);

f. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1);

g. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);

h. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);

i. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

(58.29.Z);

j. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

k. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

(hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

(63.1);

l. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

m. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

n. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);

o. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych (72.20.Z);

p. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

q. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

r. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);



s. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarcze, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

t. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane (85.59.B);

u. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

v. Działalność związana z organizowaniem i współorganizowaniem

imprez muzycznych, koncertów (90.01.Z);

w. Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich

jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy,

w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

(93.29.A).

DZIAŁ III.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 14

Majątek Stowarzyszenia pochodzi:

1. z dotacji, subwencji, grantów krajowych i zagranicznych,

2. z darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych, mających swoje

siedziby w Polsce i za granicą,

3. z dochodów z własnej działalności statutowej,

4. z ofiarności publicznej,

5. ze składek członkowskich,

6. z dochodów z działalności gospodarczej,

7. z dochodów z majątku,

8. dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,

9. z udziału w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie

przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.

§ 15

Przyjęcie spadku przez Zarząd Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie

z dobrodziejstwem inwentarza.



§ 16

Stowarzyszenie nie może:

1. wykorzystywać majątku do celów innych, niż określone w Statucie,

2. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz

pracownicy 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”,

3. przekazywać majątku na rzecz członków, członków jego 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,

4. wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków jego organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze

statutowego celu Stowarzyszenia,

5. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz

ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub

po cenach wyższych niż rynkowe,

6. uśmiercać zwierząt, nad którymi sprawuje opiekę, bez wyraźnych wskazań

lekarsko-weterynaryjnych, w szczególności mających na celu zakończenie

cierpienia zwierzęcia chorego lub poszkodowanego,

7. celowo rozmnażać zwierząt, nad którymi sprawuje opiekę lub dopuszczać

do ich rozmnażania, w szczególności w celu osiągania z tego tytułu korzyści

majątkowych,

8. nieodpłatnie przekazywać, użyczać lub sprzedawać zwierząt, nad którymi

sprawuje opiekę innym podmiotom lub osobom fizycznym,

w szczególności do rzeźni, cyrku lub w celu wykonywania na nich

doświadczeń lub w celu wykonywania pracy przez zwierzęta, poza

udostępnieniem zwierząt zdrowych w miejscu ich przebywania w celach

edukacyjnych, w szczególności w celu szerzenia świadomości społecznej



w przedmiocie ochrony prawnej zwierząt oraz potrzeb i zdolności

emocjonalnych zwierząt,

9. przekazywać zwierząt, nad którymi sprawuje opiekę innym podmiotom lub

osobom fizycznym, nawet czasowo, bez sprawdzenia warunków bytowych,

jakie miałyby mieć oddane pod opiekę zwierzęta.

DZIAŁ IV.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 17

1. Członkami i Członkiniami Zwyczajnymi Stowarzyszenia (dalej: Członkowie

i Członkinie) mogą być osoby fizyczne wskazane przez Członkinie

i Członków Zarządu lub Stowarzyszenia, które złożą deklarację członkowską

Zarządowi Stowarzyszenia, przesyłając ją na adres siedziby Stowarzyszenia

lub drogą elektroniczną.

2. Członkiem lub Członkinią Stowarzyszenia zostaje się w przypadku podjęcia

przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet

Członkiń i Członków. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę

ww. zakresie w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania deklaracji.

3. Od uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odmowy przyjęcia

w poczet Członków i Członkiń osobie zainteresowanej przysługuje prawo

złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty

pisemnego zawiadomienia o treści uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

4. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach

takich jak obywatele polscy.

§ 18

Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia 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 i imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie i Członkinie mają obowiązek:

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

2. przestrzegania statutu, uchwał, regulaminów oraz innych aktów prawa

wewnętrznego Stowarzyszenia,

3. opłacania składek w wymiarze miesięcznym. Wysokość składek ustalana

jest przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

2. śmierci Członka lub Członkini,

3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do

sprawowania funkcji, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

5. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie:

a. z powodu łamania postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał

władz Stowarzyszenia oraz stanowionych przez nie regulaminów

i innych aktów prawa wewnętrznego, a także w przypadku

nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego i wartości, jakimi

kieruje się Stowarzyszenie lub działania pozostającego

w sprzeczności z interesem Stowarzyszenia,

b. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c. podjęcia pracy, której charakter stoi w sprzeczności z celami

statutowymi Stowarzyszenia lub prowadzenia działalności (prywatnej

lub zawodowej) na szkodę Stowarzyszenia,

d. z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy, chyba że

sytuacja osobista Członka lub Członkini przemawia za odstąpieniem

od wymogu opłacania przez nich składek,



e. na pisemny wniosek przynajmniej połowy Członków i Członkiń

z powodów wskazanych powyżej, po wcześniejszym, bezskutecznym

wezwaniu do zaniechania naruszeń.

§ 21

1. Od uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pozbawienia

członkostwa osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści

uchwały.

2. Odwołanie rozpatrywane jest przez Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni

od dnia wpływu odwołania, nawet jeśli wymaga zwołania Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia jest

ostateczne.

DZIAŁ V.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich

wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może

nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

Członkowie/Członkinie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie

można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością

głosów przy obecności co najmniej połowy Członków i Członkiń

uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu

stanowią inaczej.



4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są jawnie, chyba, że dotyczą

spraw osobowych, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1.

5. Posiedzenia wszystkich władz Stowarzyszenia mogą odbywać się poza

siedzibą Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje w przypadku Walnego

Zgromadzenia – Zarząd, w przypadku Zarządu – Prezes Zarządu,

a w przypadku Komisji Rewizyjnej – jej Przewodnicząca/-y, przesyłając

informację o terminie pocztą elektroniczną na służbowe e-maile Członków

i Członkiń, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co

najmniej 14 dni przed posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać

powiadomieni wszyscy Członkowie i Członkinie władz.

7. Jeżeli Członkowie i Członkinie władz Stowarzyszenia wyrażą na to zgodę

w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz

Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej.

8. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym

zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa

i wykonywania prawa głosu.

9. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na

posiedzeniach władzy Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co

najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której

Członek/Członkini władzy Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku

obrad,

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub

w toku posiedzenia.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy posiedzenie władzy

Stowarzyszenia odbywa się w sposób tradycyjny (stacjonarny),

Członek/Członkini władzy Stowarzyszenia może wziąć udział w posiedzeniu

władzy Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej na określonych powyżej w punktach 7–9 zasadach, za zgodą

Zarządu w przypadku Walnego Zgromadzenia, za zgodą Prezesa Zarządu



w przypadku posiedzenia Zarządu oraz za zgodą Przewodniczącej/-ego

w przypadku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

11. Walne Zgromadzenie w ustanawianych regulaminach działania władz

Stowarzyszenia może określić wymogi i ograniczenia, które są niezbędne

do identyfikacji Członków i Członkiń władz biorących udział w zebraniach

odbywanych na zasadach określonych w punktach 7–10 oraz zapewnienia

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków jest najwyższą władzą

Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Zwyczajni i Cżłonkinie

Zwyczajne z głosem stanowiącym oraz na zaproszenie Zarządu, z głosem

doradczym, inni zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku

przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do

wiadomości wszystkich Członków i Członkiń co najmniej na 14 dni przed

ustalonym terminem.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej

lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków

i Członkiń Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu, przy czym uchwałę taką Walne Zgromadzenie

podejmuje większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej

połowy Członków i Członkiń uprawnionych do głosowania,

3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesów Zarządu,

Członków i Członkiń Zarządu, Członków i Członkiń Komisji Rewizyjnej,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,



6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji

Rewizyjnej oraz Regulaminu Wolontariatu i innych regulaminów wedle

uznania Walnego Zgromadzenia,

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym

sprawozdań finansowych,

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków

i Członkinie Stowarzyszenia i jego władze,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku,

11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

niezastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

12. przyjmowanie i wykluczanie Członków i Członkiń w przypadkach

wskazanych w statucie.

§ 26

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia

zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania

Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym

przez Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu osób, w tym Prezesa i dwóch

Wiceprezesów, z zastrzeżeniem iż osoby te nie były skazane prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe.

4. Zarząd powołuje się spośród Członków i Członkiń Zwyczajnych

Stowarzyszenia.

5. Utrata statusu Członka/Członkini Zarządu następuje na zasadach

określonych w § 20.

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu

Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych

jest dwoje Członkiń/Członków Zarządu działających łącznie.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż

raz w roku.



8. W posiedzeniach Zarządu na zaproszenie Zarządu mogą brać udział,

z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej i inni goście.

9. Członkowie/ Członkinie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

3. sporządzanie planów pracy i planów finansowych,

4. ustalanie zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowników,

5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia;

7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad

działalnością Stowarzyszenia.

2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem

uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącej/-ego,

Zastępczyni/-cy i Sekretarza/-yni.

5. Utrata statusu Członka/Członkini Komisji Rewizyjnej następuje na zasadach

określonych w § 20.

§ 29

Członkowie i Członkinie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być Członkami/Członkiniami Zarządu ani pozostawać z nimi

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości służbowej,



2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe,

3. nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów

pozostających w konflikcie z interesami Stowarzyszenia,

4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 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. Zasady zwrotu kosztów oraz ustalania wynagrodzenia określa

Regulamin Komisji.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

6. udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

7. przeprowadzanie przez wydelegowanych Członków/Członkinie Komisji lub

przez osoby wyznaczone przez Komisję, inspekcji gospodarki finansowej

Stowarzyszenia, a w tym, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności

i celowości poczynionych wydatków,

8. opiniowanie zmian statutu, przy czym opinia ta nie jest dla Walnego

Zgromadzenia wiążąca.

DZIAŁ VI.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego

Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności



co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych

przypadkach prawem przewidzianych.

2. Walne Zgromadzenie może w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia

wskazać jako likwidatorów osoby spoza Zarządu Stowarzyszenia.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony

w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przy

czym majątek może zostać przekazany jedynie na rzecz organizacji

pozarządowych o podobnych statutowych celach działania.

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia w okresie, w którym posiadałoby

ono pod opieką jakiekolwiek zwierzęta, mogą one zostać przekazane

jedynie na rzecz organizacji pozarządowych o podobnych statutowych

celach działania lub osobom prywatnym, dającym rękojmię należytego

sprawowania opieki, po wcześniejszym sprawdzeniu warunków, w jakich

miałby one przebywać oraz z zastrzeżeniem, że zwierzęta:

a) nie będą uśmiercane bez wyraźnych wskazań lekarsko-weterynaryjnych,

b) nie będą rozmnażane, w szczególności w celu osiągania z tego tytułu

korzyści majątkowych,

c) nie będą nieodpłatnie przekazywane, użyczane lub sprzedawane innym

podmiotom lub osobom fizycznym, w szczególności do rzeźni, cyrku, w celu

wykonywania na nich doświadczeń lub wykonywania przez nie pracy.

DZIAŁ VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy

ustaw:

1. z dnia 7 kwietnia 1989 r. O stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 2261

ze zm.),

2. z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego

i wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).


