STATUT STOWARZYSZENIA
MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT „DOMI”
Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT - DOMI;
zwane dalej DOMI, zrzesza osoby fizyczne działające na rzecz ochrony, praw zwierząt.
ROZDZIAŁ 1
§1
Stowarzyszenie DOMI jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia DOMI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a
siedzibą miejscowość SŁOMCZYN k/ GRÓJCA
§3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym profilu działania.
§5
Stowarzyszenie DOMI ma prawo do używania legitymacji członkowskich
o następującym wyglądzie;
Sztywna karta z tworzywa o wymiarach 85,6 x 54 mm w kolorze pomarańczowym.
Awers:
1) z lewej strony od góry wizerunek Orła Białego w koronie na czerwonym polu o
wymiarach: 15 x 18 mm:
2) od góry napis w kolorze białym „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
ZWIERZĄT - DOMI;
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3) napis w kolorze białym „LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA nr” i wpisany
numer,
napis „wydana dnia” i wpisana data wydania;
4) kolorowe zdjęcie członka w ramce o wymiarach 23 x 30 mm;
5) imię i nazwisko członka.
Rewers:
1) od góry ramka o wymiarach 81 x 7 mm na imię i nazwisko członka, wpisane: imię i
nazwisko;
2) napis w kolorze białym „jest członkiem Stowarzyszenia DOMI”;
3) napis w kolorze białym „Podpis członka” ;
4) napis w kolorze białym „Podpis Prezesa Stowarzyszenia” ;
5) z lewej strony logo Stowarzyszenia (stylizowana sylwetka lwa) w kolorze białym.
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej o następującym wyglądzie;
koło o średnicy 40 mm. Z umieszczonym symetrycznie wewnętrznym drugim kołem o
średnicy 30 mm, tworzących pas o szerokości 5 mm .
Na pasie widnieje napis: „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT – DOMI.
Wewnątrz mniejszego koła umieszczony jest logo Stowarzyszenia : lew na pomarańczowym
polu.
§6
Nazwa i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Pełnienie
funkcji we władzach Stowarzyszenia odbywa się w sposób bezpłatny na zasadzie prac
społecznych. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§8
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.
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4. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez
ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec
wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.
5. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
6. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli amatorskich.
§9
I.

Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność w zakresie:
1. działania na rzecz ochrony zwierząt,
2. ochrona praw i dobrostanu zwierząt,
3. promocja inicjatyw związanych ochroną zwierząt,
4. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania oraz objęcia
ochroną i otoczenia opieką,
5. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt,
6. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
7. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w zakresie
ochrony zwierząt oraz współdziałanie z właściwymi organami ustawowymi w zakresie
ochrony zwierząt,
8. czynny udział w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych
związanych z ochroną zwierząt,
9. edukacja społeczeństwa w zakresie zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,
10. tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie
oraz prowadzenia ich w formie zleconej,
11. organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej i opieki tymczasowej;
12. popierania prac naukowo-badawczych, w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad
zwierzętami;
13. współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się
ochroną zwierząt;
14. współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się ochroną
zwierząt,
15. prowadzenie hotelu dla zwierząt;
16. organizowanie wystaw dla zwierząt;
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17. Organizowanie adopcji zwierząt.
II Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność w zakresie:
1. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
2. stały udział w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
3. sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w zakresie
ochrony zwierząt oraz współdziałanie z właściwymi organami ustawowymi w
zakresie ochrony zwierząt;
4. czynny udział w zakresie

współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych

związanych z ochroną zwierząt
5. prowadzenia działań w zakresie zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;
6. podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt
7. popierania prac naukowo-badawczych, w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad
zwierzętami;
8. współpracy z instytucjami oraz innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się
ochroną zwierząt;
9. udzielanie bezpłatnych porad w zakresie okresów szczepień, opieki weterynaryjnej,
żywienia, szkolenia, układania, prowadzenia, transportu.
10. tworzenie wystaw zwierząt domowych i gospodarskich przeznaczonych do adopcji
ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec nie
zrzeszony w innej organizacji lub fundacji o podobnym statutowym celu działania,
zamieszkujący na stałe w Polsce i przyjęty na podstawie złożonej deklaracji - uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia.
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2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 Członek wspierający deklaruje stałą składkę członkowską oraz inne świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia.
 Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
 Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
 Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz
cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei.
 Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego - chyba, że jest on jednocześnie członkiem
zwyczajnym, a także zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
 czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
 zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 udziału

w

zebraniach,

seminariach,

szkoleniach,

warsztatach

oraz

innych

wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
 regularnego opłacania składki członkowskiej;
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 dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego
mienia;
 aktywnego uczestniczenia w pracach organów statutowych, do których został
wybrany;
§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
 pisemnej rezygnacji członka;
 skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą dwunastomiesięcznych
składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
 wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na
karę dodatkową utraty praw publicznych;
 śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
będącego osobą prawną;
 Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.
Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające może
nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, po ustaniu przyczyny, która spowodowała
utratę członkostwa.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków

uprawnionych

do

głosowania.

Walne

przeprowadzeniu głosowania tajnego.
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Zebranie

może

zdecydować

o

2. W razie, gdy skład władz 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.
§ 17
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
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli
na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
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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) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną organizacją,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
§ 21
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób,
3. Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu wybiera Walne
Zgromadzenie Członków w drodze jawnego głosowania.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
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 Członków,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23
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1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego podczas
Walnego Zebrania Członków.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu 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 do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Tryb zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków
§ 25
1. Uchwały Zarządu obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków każdą uchwałę
Zarządu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Zarządu powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od
dnia ustalenia uchwały.
4. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin
sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia.
5. Przepisy ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie do wykluczonego lub wykreślonego członka,
w przypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu. Prawo
zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie
członkowi, którego uchwała dotyczy.
6. Orzeczenie Walnego Zebrania Członków uchylające uchwałę Zarządu ma moc prawną
względem wszystkich członków Stowarzyszenia.
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Rozdział 5
Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 27
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu w składzie (Prezes i Skarbnik).
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

10

§ 30
Powyższy statut został uchwalony przez założycieli STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW
ZWIERZĄT - „DOMI” oraz sygnowany przez Komitet założycielski w dniu 29 stycznia
2012 roku.

11

