
Statut stowarzyszenia 

Puchaty Patrol – Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Szynszyli i Małych Zwierząt 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Puchaty Patrol – Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Szynszyli i Małych Zwierząt, 

stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Puchaty Patrol – Stowarzyszenie Na Rzecz 

RSIMZ”, działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

§ 3 

1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w 

Poznaniu.  

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. 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 

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

§ 7 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura 

i zakład obsługi technicznej. 

§ 8 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków 

organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi oddziałów terenowych 

  



Rozdział II 

Cele i sposoby działania stowarzyszenia 

§ 9 

1. Celem stowarzyszenia jest ochrona zwierząt w tym: 

• Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

• Wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 

opieki nad tymi zwierzętami. 

• Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt poprzez 

organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, 

współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt. 

• Zapobieganie oraz przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec 

zwierząt. 

• Działalność charytatywna na rzecz zwierząt. 

• Prowadzenie placówek niosących pomoc zwierzętom. 

• Świadczenie pomocy osobom pomagającym chorym, bezdomnym i dzikim 

zwierzętom a także będącymi poszkodowanymi w wypadkach z udziałem zwierząt. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

• Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli stowarzyszenia, inspektorów 

interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania 

życia, zdrowia zwierząt oraz ludzi. 

• Dokonywanie kontroli oraz podejmowanie interwencji dotyczących dobrostanu 

zwierząt w zastosowaniu obowiązującego prawa. 

• Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu, 

ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom. 

• Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji 

zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich, udomowionych oraz ludzi 

na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

• Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do 

wykrycia i ukarania sprawców przestępstw i wykroczeń w stosunku do zwierząt także 

reprezentowanie praw zwierząt w postępowaniach oraz w sprawach karnych. 

 



• Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 

• Organizowanie domów tymczasowych dla zwierząt oraz udzielanie wszelkiej pomocy 

opiekunom zwierząt z jednoczesnym nadzorem nad wykonywaną przez nich 

działalnością. 

• Organizowanie i prowadzenie lecznic, klinik, szpitali oraz hoteli dla zwierząt. 

• Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, a w szczególności porzuconych, 

bezdomnych, odebranych właścicielom na wskutek okrutnego traktowania oraz 

zrzeczonych się przez właścicieli na rzecz stowarzyszenia. 

• Pomoc w wyadoptowaniu zwierząt właścicielom w trudnych sytuacjach losowych. 

• Leczenie i rehabilitacja zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u 

tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolnożyjących. 

• Wspieranie działań osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie 

zbiórek, funduszy na rzecz prowadzonej przez nie działalności oraz pomoc w 

pozyskiwaniu przez te osoby sponsorów. 

• Rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szkodliwości rozmnażania zwierząt 

niegospodarczych w celach zarobkowych bez przewidzianej prawem koncesji tj. o 

szkodliwości tzw. pseudo hodowli. 

• Propagowanie wśród właścicieli zwierząt domowych wiedzy o celowości trzymania 

jednej płci z danego gatunku zwierzęcia oraz stosowania antykoncepcji, sterylizacji i 

kastracji, jako metod prowadzących do ograniczenia liczby zwierząt pozbawionych 

opieki człowieka, jak również ich ścisłego ewidencjonowania. 

• Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów. 

• Prowadzenie działalności wydawniczo-edukacyjnej, wydawanie książek, czasopism, 

broszur promocyjnych i reklam służących celom stowarzyszenia. 

• Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi i samorządowymi w celu 

upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawach zwierząt oraz w zakresie 

wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt. 

• Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt. 

• Propagowanie w społeczeństwie idei wolontariatu. 

• Propagowanie wegetarianizmu, który ogranicza spożywanie produktów pochodzenia 

zwierzęcego, co przyczynia się do ograniczenia uboju zwierząt. 



• Organizowanie zbiórek, funduszy, pozyskiwanie sponsorów oraz dotacji z Unii 

Europejskiej, urzędów miast i gmin na rzecz prowadzonej przez stowarzyszenie 

działalności. 

• Świadczenie usług w zakresie interwencji, kontroli, zabezpieczenia i transportu 

zwierząt na rzecz innych podmiotów. 

• Współpraca z krajowymi, zagranicznymi instytucjami, organizacjami, 

stowarzyszeniami i fundacjami, zajmującymi się ochroną środowiska, a w 

szczególności ochroną zwierząt. 

 

3. Cele statutowe i sposoby ich realizacji określone w ustępie 1/2 mogą być realizowane 

nieodpłatnie. 

§ 10 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

  



Rozdział III 

Członkowie stowarzyszenia 

§ 11 

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

być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

• Zwyczajnych 

• Wspierających 

• Honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację i rekomendację jednego członka stowarzyszenia.  

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje zarząd na podstawie zgody dwóch członków 

zarządu w tym prezesa nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia 

deklaracji. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

zgody dwóch członków zarządu w tym prezesa podjętej nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.  

2. Członkiem honorowym staje się po zgodzie dwóch członków zarządu w tym prezesa 

na wniosek co najmniej 3 członków stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia. 

2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia. 

3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

stowarzyszenie. 



4. Zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. Brania udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków. 

3. Przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia. 

4. Regularnego opłacania składek. 

§ 17 

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

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 18 

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

• Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do stowarzyszenia 

złożonej na ręce zarządu 

• Wykluczenia przez zarząd: 

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub 

innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy, 

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, 

– nieprzestrzegania postanowień i władz stowarzyszenia, 

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia. 

• Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci 

członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie  do walnego zebrania członków w terminie 7 dni od daty 

doręczenia stosownej uchwały. 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. Władze stowarzyszenia wybierane są przez walne zebranie członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zdecydować o 

przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

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. 

§ 21 

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. W przypadku równego 

rozłożenia głosów decyduje głos prezesa a pod jego nieobecność głos przewodniczącego 

zebrania. 

§ 22 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia trwa 5 lat. 

§ 23 

Walne zebranie członków 

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 

2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne walne zebrania 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 na 3 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. Walne zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd: 

• Z własnej inicjatywy 

• Na żądanie członków komisji rewizyjnej 

• Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych stowarzyszenia 

• 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 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. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 25 

Zarząd. 

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

uchwałami walnego zebrania członków, a także reprezentuje stowarzyszenie na 

zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, sekretarza, skarbnika, wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu zarządu. 

3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub jeden z członków zarządu. 

§ 26 

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. Sporządzenie sprawozdania finansowego 

§ 27 

Komisja rewizyjna 

1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

stowarzyszenia. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. W sprawach spornych decydujący głos posiada 

przewodniczący komisji rewizyjnej. 

3. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz w roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący. 

§ 28 

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia. 

2. Ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

4. Składanie sprawozdań na walnym zebraniu członków wraz z oceną działalności  

stowarzyszenia  i zarządu stowarzyszenia. 

5. Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi. 

6. Wnioskowanie o odwołanie całego zarządu w razie jego bezczynności lub odwołanie 

bezczynnego członka zarządu. 

7. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków. 

8. Zwoływanie walnego zebrania członków w razie nie zwołania walnego. 

9. Zebrania członków przez zarząd w określnym terminie. 

 

  



Rozdział V  

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 29 

Źródłami majątku stowarzyszenia są: 

• Składki członkowskie 

• Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

• Dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

• Dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności 

• Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

• Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia 

podejmuje dwóch członków zarządu w tym prezes. 

§ 30 

Sposób reprezentacji 

Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 

prezes zarządu lub członek zarządu działający z upoważnieniem notarialnym prezesa zarządu 

w danej sprawie. 

 

  



Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków 

zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków. 

§ 32 

1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, walne zebranie członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 22.01.2019 r. 


