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STATUT
STOWARZYSZENIA OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ
(Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 11 grudnia 2013 r.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę „Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ”
(zwane w dalszej części Stowarzyszeniem) i działa na podstawie Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada szczególne zadania i uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia
21 sierpnia1997 roku o ochronie zwierząt jako organizacja społeczna, której statutowym
celem jest ochrona zwierząt.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju dla właściwego
realizowania swoich celów statutowych
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez wymienione w niniejszym
Statucie organy.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie podczas realizacji swoich celów statutowych współpracuje z krajowymi,
zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania, w tym
może zostać ich członkiem.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także
powoływać biura i inne jednostki organizacyjne.
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3. Świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, mogą wykonywać na rzecz
Stowarzyszenia wolontariusze, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§7
1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
2. Godło Stowarzyszenia jest znakiem prawnie chronionym, którego wzór zostanie ustalony
przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej zawierającej w treści nazwę Stowarzyszenia i
dane teleadresowe oraz pieczęci okrągłej z godłem i nazwą Stowarzyszenia w otoku.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§1
Statutowym celem działania Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności:
1) podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy
porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz
zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie
na wolności,
2) zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt,
3) kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami,
4) kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz
wolnobytującym,
5) krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych
dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich,
6) propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt
dzikich.
§2
Cele te mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w
przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia
zwierząt dziko żyjących,
2) dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji
publicznej i samorządowej,
3) współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i
ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom,
4) dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie
odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku
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do zwierząt oraz reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach
karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi,
5) współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań
publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach
odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych,
bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek okrutnego traktowania,
7) wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w
tym organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty
ochrony zwierząt,
8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
9) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i
praw zwierząt,
10) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych
Stowarzyszenia oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów
dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt,
11) kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt
oraz ochrony przyrody,
12) monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie
ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych
zadań ochrony zwierząt i ochrony przyrody,
13) prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych
zwierząt, w tym zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego
ewidencjonowania,
14) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu Ustawy z dnia
21.08.1997 o ochronie zwierząt.
15) prowadzenie azyli dla zwierząt dzikich.
§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku
publicznego z zastrzeżeniem określonym w ust. 2 oraz ust. 3.
2. Stowarzyszenie może ponadto prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie celów statutowych określonych w § 2 pkt. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.
3. Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może dodatkowo prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie transportu zwierząt, sprzedaży detalicznej oraz
świadczenia usług reklamowych z zastrzeżeniami określonymi w Rozdziale VII § 3
niniejszego Statutu.
4. Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI
CZŁONKÓW
§1
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§2
Stowarzyszenie zrzesza członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§3
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, która spełnia dodatkowo wszystkie poniższe warunki łącznie:
1) posiada przynajmniej średnie wykształcenie,
2) została zarekomendowana przez przynajmniej dwóch członków zwyczajnych lub
członka wspierającego Stowarzyszenia,
3) zapoznała się ze Statutem i uznała jego postanowienia,
4) złożyła pisemną deklarację członkowską,
5) wniosła opłatę wpisową do kasy Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna,
instytucja krajowa lub zagraniczna, która pisemnie zadeklaruje wsparcie dla działalności
Stowarzyszenia w formie ustalonej z Zarządem Stowarzyszenia. Członek wspierający
może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla ideałów oraz celów Stowarzyszenia w wyniku uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§4
1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia członków zwyczajnych oraz wspierających
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. Powyższa uchwała musi zostać podjęta w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od
momentu złożenia deklaracji członkowskiej.
3. Datą nabycia członkowska w Stowarzyszeniu jest data podjęcia uchwały.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, zainteresowanemu
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w
tej sprawie jest ostateczna.
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5. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, członkowi zwyczajnemu przysługuje
zwrot opłaty wpisowej w pełnej wysokości.
§5
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) śmierci członka,
3) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia będącego osobą
prawną,
4) skreślenia z listy członków na skutek działalności niezgodnej ze Statutem i
uchwałami organów statutowych, w tym zwłaszcza w przypadku niewywiązywania
się z obowiązków członkowskich lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne lub pozbawienia praw publicznych w wyniku
prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
6) pozbawienia godności członka honorowego na skutek uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków.
2. Ustanie członkowstwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania na piśmie. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w
przedmiotowej kwestii jest ostateczna.
§6
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego oraz biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia,
2) zostania Inspektorem Stowarzyszenia na zasadach określonych w dalszej części
niniejszego Statutu,
3) indywidualizacji, poszanowania godności, partnerstwa oraz autonomii w pracy na
rzecz statutowych celów Stowarzyszenia,
4) korzystania z zaplecza intelektualnego, technicznego i organizacyjnego
Stowarzyszenia,
5) reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
6) zgłaszania zastrzeżeń, wniosków, skarg, odwołań od decyzji statutowych organów
Stowarzyszenia oraz postulatów dotyczących pracy Stowarzyszenia do Walnego
Zgromadzenia Członków,
7) zachowania stażu członkowskiego (w tym funkcji służbowych) zdobytego w innych
organizacjach społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt,
8) otrzymania dyplomów uznania, wyróżnień, nagród i awansu za szczególne
osiągnięcia w pracy na rzecz statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany w szczególności do:
1) aktywnego działania na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
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2) regularnego uczestniczenia w inicjatywach Stowarzyszenia mających na celu
realizację jego celów statutowych,
3) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał organów statutowych,
4) dbania o prestiż, dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia,
5) regularnego opłacania składki członkowskiej.
§7
Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
§8
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§9
Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków według wzoru ustalonego przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 10
Formalnym dowodem członkowstwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja członkowska.
§ 11
Wzór deklaracji i legitymacji członkowskiej oraz wysokość opłaty wpisowej i składki
członkowskiej zostaną określone w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§1
1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, w tym Prezydium Zarządu.
3. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Rada Nadzorcza.
§2
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym
zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i niezależnie od liczby obecnych
członków w drugim terminie chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego,
który wybierany jest na początku każdego spotkania władz Stowarzyszenia w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
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§3
1. Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 5 lat, a ich wybór dokonywany jest w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia wybierani są spośród członków zwyczajnych i
honorowych Stowarzyszenia, dlatego też członkowstwo w tych organach wygasa
automatycznie z chwilą utraty członkowska w Stowarzyszeniu.
3. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie
Członków na wniosek innego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także 1/3
członków Stowarzyszenia, jeśli w rażący sposób nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków, łamie postanowienia niniejszego Statutu i/lub działa na szkodę
Stowarzyszenia.
4. W razie odwołania lub ustąpienia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Stowarzyszenia podczas trwania kadencji, mają one prawo uzupełnić swój skład
spośród członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia w drodze uchwały organu,
którego dotyczy fakt zdekompletowania składu.
5. W przypadku zdekompletowania przekraczającego połowę składu, obligatoryjnie
zwoływane jest Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, najpóźniej w terminie miesiąca od daty stwierdzenia faktu takiego
zdekompletowania.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§4
1. Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenie Członków w trybie zwyczajnym musi zostać zwołane przez Zarząd
Stowarzyszenia raz w roku w celu rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok.
3. Raz na pięć lat Walne Zgromadzenie Członków w trybie zwyczajnym zwoływane jest
jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym z własnej inicjatywy
lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego wniosku przez Radę Nadzorczą
lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie przynajmniej 7 dni przed jego
przewidywanym terminem.
§5
W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
1) członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający z głosem doradczym.
§6
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
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1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) uchwalenie strategii działania oraz podstawowych zasad działalności merytorycznej,
finansowej oraz organizacyjnej Stowarzyszenia,
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady
Nadzorczej Stowarzyszenia,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Rady Nadzorczej,
5) wybór władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań zgłoszonych Walnemu Zgromadzeniu
przez członków Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
8) nadawanie członkowstwa honorowego w Stowarzyszeniu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§7
Walne Zgromadzenie Członków może zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę Zarządu, jeśli
narusza ona przepisy prawa lub Statutu.
ZARZĄD
§8
1. Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem Członków.
2a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd składa się z 5 członków, tj. Komendanta oraz Z-cy Komendanta ds.
administracyjnych, Z-cy Komendanta ds. finansowych, Z-cy Komendanta ds. interwencji,
Z-cy Komendanta ds. marketingu.
3. Szczegółowe kompetencje oraz obowiązki poszczególnych członków Zarządu zostaną
określone w drodze uchwały Zarządu, przy czym:
1) Komendant kieruje pracami Zarządu oraz nadzoruje działania jego członków,
2) Z-ca Komendanta ds. administracyjnych kieruje biurem Zarządu i odpowiada za
jego bieżące sprawne funkcjonowanie,
3) Z-ca Komendanta ds. finansowych odpowiada za pozyskiwanie oraz zarządzanie
finansami Stowarzyszenia,
4) Z-ca Komendanta ds. interwencji kieruje pionem inspekcyjnym Stowarzyszenia,
5) Z-ca Komendanta ds. marketingu odpowiada za kreowanie wizerunku medialnego
Stowarzyszenia oraz organizuje współpracę z zagranicznymi organizacjami o
podobnym statutowym celu działania.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące. Mogą one zostać zwołane przez każdego członka Zarządu oraz na żądanie
Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.
§9
1. Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia
pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, a w szczególności:
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1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu w
zakresie realizacji jego celów statutowych,
2) zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia,
3) zawieranie umów lub wystawianie upoważnień do ich zawierania, w tym umów o
pracę oraz umów z wolontariuszami,
4) ustalanie kierunków rozwoju merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia, w
tym uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej oraz budżetu
Stowarzyszenia,
5) powoływanie oraz koordynowanie działania biur oraz pionu inspekcyjnego
Stowarzyszenia,
6) określenie struktury organizacyjnej niezbędnej dla prowadzenia działalności
Stowarzyszenia w formie regulaminów organizacyjnych,
7) zwoływanie oraz organizacja Walnego Zgromadzenia Członków,
8) realizowanie uchwal Walnego Zgromadzenia Członków,
9) realizowanie wniosków oraz zaleceń pokontrolnych Rady Nadzorczej,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem
Członków,
11) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń,
12) przyjmowanie do Stowarzyszenia oraz skreślanie członków, w tym nadawanie
godności członka wspierającego,
13) ustalenie wzoru deklaracji i legitymacji członkowskiej oraz wysokości opłaty
wpisowej i składek członkowskich,
14) powoływanie oraz rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
2. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał Zarządu, a w
kwestiach mniej istotnych w formie odpowiednich zapisów w protokołach z jego
posiedzeń.
PREZYDIUM ZARZĄDU
§ 10
1. Prezydium Zarządu składa się z trzech osób: Komendanta, Z-cy Komendanta ds.
administracyjnych oraz Z-cy Komendanta ds. finansowych.
2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
zebraniami Zarządu.
3. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na miesiąc.
4. Zebrania Prezydium Zarządu zwoływane są na wniosek każdego z członków Prezydium.
5. Prezydium Zarządu przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności każdorazowo na
najbliższym zebraniu Zarządu.
6. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach należących
do kompetencji Zarządu z wyjątkiem tych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 10,
11, 13 oraz 14.
7. Decyzje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał
Prezydium Zarządu, a w kwestiach mniej istotnych w formie odpowiednich zapisów w
protokołach z jego posiedzeń.
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RADA NADZORCZA
§ 11
Rada Nadzorcza Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenia Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 12
1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 13
Kompetencje oraz obowiązki poszczególnych członków Rady Nadzorczej zostaną określone
w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
§ 14
Członkowie Rady Nadzorczej obligatoryjnie biorą udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 15
1. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
1) dokonywanie kontroli wszystkich dziedzin działalności Stowarzyszenia, w tym
przede wszystkim działalności jego Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli,
3) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków i udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu
Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W związku z powyższymi uprawnieniami i obowiązkami, Rada Nadzorcza ma w
szczególności prawo do:
1) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie
stwierdzenia faktu nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków i
zadań,
2) żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
3) zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania go przez
Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
4) żądania wszystkich niezbędnych dla potrzeb kontrolnych dokumentów oraz
ustnych i pisemnych wyjaśnień kontrolowanych osób,
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5) powołania na koszt Stowarzyszenia biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania
finansowego Zarządu.
§ 16
1. Rada Nadzorcza przynajmniej raz do roku, przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia
Członków, kontroluje prawidłowość gospodarki finansowej i administracyjnej Stowarzyszenia,
sprawdzając księgi, rachunki, obroty, stan kasy, rachunek bankowy, stan inwentarza oraz
wszelkie dokumenty administracyjne.
2. Rada Nadzorcza może także dokonać powyższych czynności kontrolnych na żądanie 1/3
członków Stowarzyszenia.
3. Z czynności kontrolnych Rada Nadzorcza sporządza protokół, który przedstawia wraz z
wnioskami na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Rada Nadzorcza zawiadamia niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia o stwierdzonych
uchybieniach, a w razie podejrzenia przestępstwa niezwłocznie zawiadamia także orany
ścigania.

ROZDZIAŁ V
INNE ORGANY STOWARZYSZENIA: BIURO STOWARZYSZENIA ORAZ
INSPEKTORAT
§1
1. Zarząd Stowarzyszenia dla realizacji swoich zadań administracyjnych powołuje Biuro
Stowarzyszenia, którym kieruje Z-ca Komendanta ds. administracyjnych.
2. Kompetencje, obowiązki, zadania oraz regulamin działania Biura Stowarzyszenia zostaną
określone w drodze uchwały Zarządu.
§2
Zarząd Stowarzyszenia dla realizacji statutowych celów działania Stowarzyszenia, w tym
zwłaszcza w celu realizacji zadań i uprawnień wynikających z zapisów Ustawy z dnia
21.08.1997 roku o ochronie zwierząt, powołuje Inspektorat, którym kieruje Z-ca Komendanta
ds. interwencji.
§3
Inspektorat jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, złożoną z Inspektorów
Stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie interwencji, mających na celu ochronę
zwierząt przed okrucieństwem człowieka oraz ratowanie zwierząt dziko żyjących, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§4
1. Inspektorem Stowarzyszenia może zostać jego członek zwyczajny, który odbył
wewnętrzne szkolenie oraz pozytywnie zaliczył kończący je egzamin pisemny lub
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przedstawił dokument potwierdzający odbycie takiego szkolenia w innych organizacjach
społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Zasady przeprowadzania wewnętrznego szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na
Inspektorów Stowarzyszenia zostaną ustalone w drodze uchwały Zarządu.
3. Przyjęcie członka zwyczajnego Stowarzyszenia w poczet Inspektorów odbywa się na
wniosek Z-cy Komendanta ds. interwencji w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiotowej kwestii przysługuje zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w
przedmiotowej kwestii jest ostateczna.
§5
Praca Inspektora Stowarzyszenia może być wykonywana w ramach wolontariatu lub umowy
o pracę.
§6
Obowiązkiem Inspektora Stowarzyszenia jest praktyczne przeprowadzanie zgłaszanych do
Stowarzyszenia interwencji dotyczących przypadków zaniedbywania dobrostanu zwierząt
oraz konieczności udzielenia pomocy zwierzętom na zasadach określonych przez
Stowarzyszenie.
§7
Szczegółowe kompetencje, obowiązki i zadania Inspektorów oraz regulamin działania
Inspekcji Stowarzyszenia zostaną określone w drodze uchwały Zarządu.
§8
1. Inspektor Stowarzyszenia może zostać odwołany z pełnionej funkcji na wniosek Z-cy
Komendanta ds. interwencji w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku
rażącego nie wywiązywania się z powierzonych mu zadań.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiotowej kwestii przysługuje zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na piśmie.
Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiotowej kwestii jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA
§1
Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w
zakresie praw i obowiązków majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w
imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w
tym Komendant lub Z-ca Komendanta ds. administracyjnych.
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ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA
§1
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, pochodzące w
szczególności z następujących źródeł:
1) wpływy z opłaty wpisowej oraz składek członkowskich,
2) różnorakich form wsparcia zadeklarowanych i realizowanych przez członków
wspierających,
3) darowizn, zapisów, spadków i innych przysporzeń czynionych na rzecz
Stowarzyszenia,
4) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów,
5) dochodów pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, majątku
Stowarzyszenia oraz jego kapitału,
6) dochodów pochodzących z działalności gospodarczej, jeśli Stowarzyszenie
zdecyduje o prowadzeniu działalności tego typu.
§2
Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację jego
statutowych celów, w tym na koszty jego działalności i nie mogą być przeznaczone do
podziału między jego członków. Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego.
§3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w wymiarze koniecznym i
użytecznym dla realizacji jego celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i
wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie i w całości na działalność statutową
Stowarzyszenia.
§4
W Stowarzyszeniu w szczególności zabrania się:
1) udzielania 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 Stowarzyszenia 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
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do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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 z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§5
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§1
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga oddania 2/3 głosów za podjęciem uchwały
bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie Członków, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Majątek ten może być przeznaczony jedynie na statutowe cele Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Założyciele Stowarzyszenia stanowią Walne Zgromadzenie Członków, dlatego też na
Zebraniu Założycielskim wybierają Władze Stowarzyszenia w formie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Do wybranych w ten sposób organów Stowarzyszenia stosują się wszelkie zapisy
niniejszego Statutu.
3. Kadencja Władz, wybranych w sposób, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia rejestracji
Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§2

Statut Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ

15

Do wszelkich spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 5 kwietnia 1997 roku prawo o stowarzyszeniach oraz inne szczegółowe akty
prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu w powyższym brzmieniu
przyjęty został Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 grudnia 2013 r.

______________________
Dawid Karaś
Przewodniczący / Protokolant

