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STATUT 
Straży dla Zwierząt w Polsce 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: ,, Straż dla Zwierząt w Polsce”, zwane ,,Stowarzyszeniem” i działa na podstawie ustawy z 
dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego 
Statutu. 
 

§ 2 
 
 
  Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
 

§ 3 
 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Główny i jednostki  terenowe. 

organizacyjne, działające w ramach uprawnień określonych w Statucie lub pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zarząd Główny. 
 

§ 4 
              
 

1. Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: władze naczelne i jednostki terenowe. 
2. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.  
 

§ 5 
 

 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu 

działania. 
2. Zarząd Główny oraz jednostki terenowe mogą należeć do krajowych i regionalnych federacji organizacji 

pozarządowych. 
 

 
 

§ 6 
 
 

1. Godłem Stowarzyszenia jest srebrno - złota gwiazda z popiersiem psa owczarka niemieckiego na zielonym tle u 
dołu napis złotymi literami S d Z oznaczający skrótową nazwę ,,Straż dla Zwierząt,, w otoku złotym na górze pełna 
nazwa  zielony napis ,,Straż dla Zwierząt w Polsce,, 

2. Stowarzyszenie używa pieczątki podłużnej i pieczęci okrągłej z napisem w otoku ,, Straż dla Zwierząt w Polsce”, z 
godłem Stowarzyszenia w środku i z napisem ,, Zarząd Główny w Warszawie lub Zarząd Okręgu w .................. 
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§  7 
 
 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić 
pracowników. 

 
 
 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
               służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

3. Cały dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność statutową. 
                                                           
 

Rozdział II 
 

Cele Stowarzyszenia i środki działania 
 

§   8 
1. Celem Stowarzyszenia jest: 

 
 

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i   otoczenia opieką. 
2) właściwego stosunku do zwierząt 
3) Działanie na rzecz ochrony środowiska. 
4) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. 
5) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt. 
6) Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków ze zwierzętami dzikimi, bezdomnymi i 
innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu. 

7) Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają 
charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym wypadkach z udziałem 
zwierząt dzikich i bezdomnych. 
 

 
  2.     Sposoby realizacji celu:  
 
 

           1)    Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których                                                    
                   upoważnia obowiązujące prawo. 

2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie 
prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Straży dla Zwierząt. 

3) Wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń 
przeciwko zwierzętom. 

4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania 
przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt. 

5) Kontrolę dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie. 
6) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania 

sprawców. 
7) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi. 
8) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt. 
9) Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją 

przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez Inspektorat Straży dla Zwierząt. 
10)  Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz 

współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 
11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt. 
12) Organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt. 
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13) Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie we własnym zakresie oraz działanie na rzecz 
tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej. 

14) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt. 
15) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt. 
16) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt. 
17)  Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu 

humanitarnego stosunku do zwierząt. 
18) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży dla Zwierząt. 
19) Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się 

ochroną zwierząt. 
 

                                                                              
 

§  9 
 

                                                                                                                                                                                                                     

1. Stowarzyszenie w celu realizacji statutowych zadań określonych w  §  8 może powołać: 

1) uchwałą Zarządu Głównego wyodrębnione jednostki organizacyjne, o których mowa w §  3 ust. 2 oraz jednostki 

organizacyjne, o których mowa w §  8 ust. 2 pkt. 12, 13 – nadzorowane przez Zarząd Główny, 
2) uchwałą Zarządu Okręgu po uzgodnieniu z Zarządem Głównym jednostki organizacyjne, o których mowa w               

§  8 ust. 2 pkt. 12, 13 – nadzorowane przez Zarząd Okręgu. 
 
 

Rozdział III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§  10 
 
 
1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych 
2) wspierających 
3) honorowych   

2.   Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec, zamieszkujący na stałe w  
      Polsce  i przyjęty  na podstawie złożonej deklaracji – uchwałą właściwego Zarządu Okręgu.              
3.   Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska.   

 

§   11 
 
 

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja zainteresowana  
      merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta na podstawie uchwały 
      Zarządu Głównego.      
2.   Członek wspierający deklaruje stałą składkę członkowską oraz inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. 
3.   Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego  
      i biernego prawa wyborczego 
4.   Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 
5.   Członkami wpierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno         
      w Polsce jak i poza jej granicami. 
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§   12 
 
 
1.  Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów  
     osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei. 
2.  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. 
 
 

§  13 
                                                                 
Członek zwyczajny ma prawo do: 
 
1.  Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia przy czym prawo to nabywa po sześciomiesięcznym  
     okresie przynależności. 
2.  Korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia. 
3.  Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
4.  Zachowania stażu członkowskiego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. 
5.  Noszenia odznaki organizacyjnej. 
6.  Reprezentowania i występowania na zewnątrz Stowarzyszenia w ramach pełnomocnictw udzielonych przez 
     Zarząd Główny.                                                                                                                                                                                            
7.  Otrzymania odznaki honorowej, dyplomów uznania, wyróżnień i nagród. 
 

§  14 
 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
                                                                                                                                 

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SdZ. 
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów SdZ.                                                                                               
3.     Regularnego opłacania składki członkowskiej.  

 

                                                                       §  15 
 

 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie: 
 

1) pisemnej rezygnacji członka, 
2) śmierci członka, 
3) wykluczenia SdZ z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu albo z 

powodu zaniedbywania obowiązków członka SdZ lub niewykonywania uchwał i regulaminu władz SdZ, 
4) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą 1 roku składki członkowskiej. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały właściwego Zarządu, 
5) likwidacji SdZ.   

 
                                                                                                   § 16 
 
 
1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego SdZ. 
 

1) od uchwały o wykluczeniu członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia o wykluczeniu, 

2) do czasu rozpatrzenia odwołania, członek którego dotyczy uchwała o wykluczeniu nie korzysta z praw oraz nie 
wykonuje obowiązków określonych odpowiednio w statucie i regulaminie SdZ, 

3) osoba wykluczona lub skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić niezwłocznie powierzone przedmioty 
oraz umundurowanie będące na stanie SdZ. 
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Rozdział IV 
 

Władze Naczelne Stowarzyszenia 
 

§   17 
1.   Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są: 
 

1) krajowy zjazd delegatów, 
2) zarząd główny, 
3) główna komisja rewizyjna, 

 
 
 

2.   Kadencja władz wymienionych w ust 1 pkt. 2-3 ( zwanych dalej ,,władzami naczelnymi Stowarzyszenia” )  
      trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej 
      uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.                              
3.   Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji władz  
      wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3. 
4.    W przypadku ustąpienia członka władzy naczelnej Stowarzyszenia wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3 w  
       czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, w pierwszej kolejności, spośród  
       delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów z tego samego Okręgu z którego pochodził ustępujący członek  
       władz naczelnych z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby  
       członków tej władzy.  
                                         

Krajowy Zjazd Delegatów 
                                                              

   §   18 
 

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów.  
2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
 

 
§   19 

 
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia na piśmie Zarządy 
Okręgów i delegatów, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

§  20 
 
 
Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy: 
 
1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. 
3. Udzielanie lub nieudzielanie przez delegatów absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Wybór władz naczelnych Stowarzyszenia wym. w §  17 ust. 1 pkt. 2-3. 
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia i delegatów. 
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków 

SdZ. 
7. Nadanie członkostwa honorowego bądź pozbawienia go na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządów Okręgów. 
8. Uchwalanie zmian Statutu. 
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
10.  Uchwalenie Regulaminu działalności Inspektoratu Straży dla Zwierząt w Polsce. 
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§  21 
 
 
1. W Krajowym Zjeździe udział biorą: 

 
1) delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów – według klucza wyborczego uchwalonego 

każdorazowo przez Zarząd Główny, uwzględniając ilość członków i ilość  Okręgów,                                                        
2) członkowie ustępujących władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz goście zaproszeni 

przez Zarząd Główny. 
 

2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  - w pierwszym 
terminie co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych 
delegatów. 

 
 

 

§  22 
   
 

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest z inicjatywy Zarządu Głównego lub na wniosek ½ liczby 
delegatów lub ½ liczby Zarządów Okręgów Stowarzyszenia oraz na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. We 
wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałby rozpatrywać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Delegatów. 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów winien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty 
zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany. 

3. W przypadku konieczności wyboru władz na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, władze te wybierane 
są na okres, do końca danej kadencji. 

 
 
 

Zarząd Główny 
                             

§  23 
 
Zarząd Główny składa się z  5 do 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. 
 

1.  Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym  wyrokiem  za                       
              przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
 
 
 

§  24 
 

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy: 
 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego 

Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami. 
3.    Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów. 
4. Ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów. 
5. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie decyzji mających na celu 

usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć. 
6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowych Zjazdach Delegatów. 
7. Udzielanie i cofanie pełnomocnictw Zarządom Okręgów, oraz kierownictwom ogólnokrajowych jednostek 

organizacyjnych. 
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8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i 
darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia. 

9. Uchwalanie okresowych planów działalności oraz planów finansowych Zarządu Głównego i jednostek bezpośrednio 
jemu podległych. 

10. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności. 
11. Powoływanie i rozwiązywanie Okręgów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności. 
12. Uchylanie uchwał Okręgowych Zjazdów Delegatów oraz uchwał Zarządów Okręgów, jeżeli uchwały te są sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia. 
13. Zarząd Główny może odwołać członka Zarządu Głównego nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 6 

miesięcy. 
14. Zawieszenie w czynnościach członków Zarządu Głównego oraz członków Zarządów Okręgów jeżeli ich działalność 

jest nie zgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia. 
15. Wykluczanie członków stowarzyszenia jeżeli ich działalność jest nie zgodna z obowiązującymi przepisami, statutem 

lub uchwałami władz naczelnych. 
16. Zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Zarządów Okręgów jeżeli ich działalność jest niezgodna z 

obowiązującymi przepisami, statutem, uchwałami, regulaminu władz naczelnych Stowarzyszenia oraz z innych 

powodów dla których nie spełniają wymogów statutowych wymienionych w § 34 ust. 3. W przypadku zawieszenia 
Zarządu Okręgu Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Okręgu ( składający się z przewodniczącego i 2 
członków Zarządu ), który sprawuje funkcje do czasu wyborów, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 

17. Powoływanie i odwoływanie tymczasowych Zarządów Okręgów oraz ustalania dla nich uprawnień i obowiązków na 
czas ich funkcjonowania. 

18. Zwoływanie Nadzwyczajnych Okręgowych Zjazdów Delegatów. 
19. Powoływanie , rozwiązywanie i nadzorowanie wyodrębnionych jednostek terenowych o charakterze 

ogólnokrajowym. 
20. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 
21. Przyznawanie odznak honorowych, dyplomów uznania i wyróżnień osobom, które przyczyniły się do rozwoju 

Stowarzyszenia lub jego idei. 
22. Przyjmowanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych i finansowych Okręgów oraz ogólnokrajowych jednostek 

terenowych. 
23. Działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie lub w 

formie zleconej. 
24. Kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt przy współudziale jednostek terenowych. 
25. Organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy. 
26. Udzielanie lub cofanie pełnomocnictw. 
27. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału. 
28. Ustalanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich, struktury, oraz wzoru umundurowania dla Inspektorów 

Straży dla Zwierząt. 
 
 

§ 25 
 
 
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

Członków Zarządu Głównego w tym Komendanta Głównego lub jednego Z – cy Komendanta Głównego. W razie 
równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w roku. 
3. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego. 
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§  26 
 
 

1.  Zarząd Główny wybiera spośród siebie na swoim pierwszym posiedzeniu, po wyborze w trakcie 
Krajowego Zjazdu, w głosowaniu jawnym lub tajnym, Prezydium Zarządu Głównego w składzie 
3 osób : komendanta głównego, lub z-cy komendanta głównego, sekretarza generalnego lub 
skarbnika oraz członka prezydium. 

      2.  Zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego można dokonać uchwałą Zarządu Głównego podjętą w obecności  
2/3 członków Zarządu Głównego i większością 2/3 głosów członków obecnych głosujących za odwołaniem. 
 

 

§  27 
 
 
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego 

i podejmuje uchwały, w ramach kompetencji Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw wymienionych w  § 24 ust. 3, 4, 6, 
13 i 14. 

2. Prezydium przedkłada informacje o swojej działalności na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego. 
3. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na  kwartał. 
4. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Komendant Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek większości 

Członków Prezydium. 
5. Uchwały Prezydium Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

prezydium. 
 
                                               

Główna Komisja Rewizyjna 
 

§  28 
 
 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z  3 członków, w tym z przewodniczącego 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
 

§  29 
 
 
Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego oraz w razie potrzeby 

innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 
względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej, wyniki kontroli przesyła się do wiadomości Zarządu 
Głównego. 

2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia 
stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia. 

3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych okręgów. 
4. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na Krajowym Zjeździe Delegatów, 
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5. Występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

6. Zawieszanie w czynnościach członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnych Okręgów 
jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami Krajowego Zjazdu 
Delegatów.  

7. Główna Komisja Rewizyjna może odwołać członka Głównej Komisji Rewizyjnej nie przejawiającego żadnej 
działalności w ciągu 6 miesięcy. 

 
 
8. Zawieszanie Komisji Rewizyjnych Okręgów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, 

statutem, regulaminem Komisji Rewizyjnej Okręgu, Główna Komisja Rewizyjna powołuje Tymczasową Komisję 
Rewizyjną ( składającą się z  3  do 5 osób wyznaczając przewodniczącego ), w terminie wyznaczonym przez Główną 
Komisję Rewizyjną, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, która sprawuje funkcję do czasu wyborów zarządzonych 
przez Zarząd Główny. 

9. Uchylanie uchwał Komisji Rewizyjnych Okręgów jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub 
uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów. 

10. Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie 
ustalonym w Statucie. 

11. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli 
wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w 
terminie 30 dni od daty złożenia wniosku ( żądania ). 
 

 

§  30 
 
 

1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

2. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach wymienionych w §  29 pkt. 6, 7, 8, 9 i 10, które zapadają kwalifikowaną 
większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w 
tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 

3. Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 
4. Wybór  zespołu upoważnionego do przeprowadzania kontroli oraz zatwierdzenia wniosków pokontrolnych 

dokonywany jest wspólnie przez przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza. 
5. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej będący członkiem władz Okręgu nie może brać udziału w kontrolach 

przeprowadzanych w danym Okręgu, a przy głosowaniu nad wynikami kontroli może mieć głos doradczy. 
6. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniu plenarnym, co najmniej raz do roku. 
7. Szczegółowy zakres działania komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną. 
8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo brać udział w 

zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczy. 
 
 

Rozdział V 
 

Terenowe jednostki organizacyjne 
 

§  31 
 
 
      W Stowarzyszeniu działają terenowe jednostki organizacyjne: 
 

1. Okręgi są powoływane przez Zarząd Główny. 
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Okręgi 

 

§  32 
 
 
1. Do powołania Okręgu wymagana jest liczba co najmniej 15 osób. 
2. Siedzibę i obszar działania Okręgu ustala Zarząd Główny. 

 
 
 

§  33 
 

1.     Władzami Okręgu są: 
 

      1)   Okręgowy Zjazd Delegatów, 
             2)   Zarząd Okręgu, 
             3)   Komisja Rewizyjna Okręgu, 

 
        2.   Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji władz  
              wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3. 
        3.   W przypadku ustąpienia członka władzy Okręgu Stowarzyszenia wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3 w czasie              
              trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, w pierwszej kolejności, spośród        
              delegatów  na Okręgowy Zjazd Delegatów, w tym trybie można dokooptować maksymalnie do połowy 
              składu pochodzącego z wyboru.  
 
 

§   34 
 

 
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Okręgowy Zjazd Delegatów.  
2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
3. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Okręgu w okresie uchwalonym przez 

Zarząd Główny, w ramach ogólnokrajowej kampanii sprawozdawczo-wyborczej. 
 

§  35 
 
 
O terminie, miejscu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Okręgu zawiadamia na piśmie delegatów, 
co najmniej na 30 dni przed jego terminem. 
 

                                                                

§ 36 
 
 
Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy: 
 
1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Okręgu zgodnie z 

wytycznymi i uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
3. Wybór władz Okręgu i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 
4. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze Stowarzyszenia lub delegatów. 
5. Uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów. 
6. Uchwalanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego. 
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   § 37 
 
 
W Okręgowym Zjeździe udział biorą: 
 

1) delegaci wybrani w proporcji, 1 delegat na 5 członków Okręgu, 
2) członkowie ustępujących władz Okręgu, przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia oraz goście 

zaproszeni przez Zarząd Okręgu. 
 

1. Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym 
terminie co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych delegatów. 

 
 

§   38 
 
 

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręgu z inicjatywy własnej lub na wniosek : 
 

1) Zarządu Głównego, 
2) Komisji Rewizyjnej Okręgu, 
3) ½ liczby delegatów, 
4) ½ liczby członków Stowarzyszenia z obszaru działania Okręgu. 

 
              Wniosek powinien określać sprawy, dla których zostaje zwołany Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów. 

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów winien być zwołany przez Zarząd Okręgu w terminie nie dłuższym niż 
60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany. 

3. W przypadku konieczności wyboru władz na Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów, władze te 
wybierane są na okres, do końca danej kadencji. 

 
 

Zarząd Okręgu 
 

§   39 
 
 
1. Zarząd Okręgu składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów. 
2. Do uprawnień i obowiązków Zarządu Okręgu należy: 

 
1)    reprezentowanie Okręgu i realizowanie celów Stowarzyszenia na swoim terenie, w ramach  

              pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny, 
        2)   kierowanie działalnością Okręgu zgodnie z postanowieniami statutu, obowiązującymi przepisami,  

      uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Stowarzyszenia i Okręgowego Zjazdu Delegatów, 
               3)    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Okręgowych Zjazdów Delegatów, 

        4)    uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Okręgu składanie                      
Zarządowi Głównemu sprawozdań z tej działalności, 

               5)    powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności, 
        6)    podejmowanie decyzji i czynności prawnych, w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd                                        
               Główny, 
        7)   zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Okręgu  jeżeli ich działalność jest nie zgodna z  
              obowiązującymi przepisami, statutem, uchwałami, regulaminem władz naczelnych i okręgowych 
              Stowarzyszenia lub nie spełnia wymagań Statutu. Sprawę zawieszonego członka Zarządu przekazuje 
              się do Zarządu Głównego. 
        8)   zarząd Okręgu w terminie 7 dni od podjęcia uchwały przesyła do akceptacji Zarządu Głównego. 
        9)   uchwały Zarządów Okręgów wchodzą w życie po akceptacji Zarządu Głównego.  
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§   40 
 
 
1. Zarząd Okręgu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków 

Zarządu, w tym Komendanta Okręgu lub Z – cy Komendanta Okręgu. 

2. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw wymienionych w  § 39 ust. 2 pkt. 7, które Zarząd podejmuje 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym 
Komendanta Okręgu lub Z – cy Komendanta Okręgu. 

3. Zebrania Zarządu Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
4. Zarząd Okręgu może odwołać członka Zarządu Okręgu nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 6 miesięcy. 
5. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje Prezydium Zarządu Okręgu. 
 

§  41 
 
1. Zarząd Okręgu wybiera spośród siebie, w głosowaniu jawnym lub tajnym, Prezydium Zarządu Okręgu w składzie           

3 osób: Komendanta Okręgu, z- cy Komendanta Okręgu, sekretarza lub skarbnika. 
2. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Okręgu. 
3. Prezydium przedkłada informacje o swojej działalności na najbliższym zebraniu Zarządu Okręgu. 
4. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , jednak co najmniej raz na kwartał. 
5. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków 

Prezydium w tym Komendanta Okręgu lub Z-cy Komendanta Okręgu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego zebrania. 

6. Zebrania Prezydium Zarządu Okręgu zwołuje Komendant Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek większości 
członków Prezydium. 

 
 

Komisja Rewizyjna Okręgu 
               

§  42 
 
1.  Komisja Rewizyjna  Okręgu jest władzą Okręgu Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna  Okręgu składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają 

przewodniczącego wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 

§   43 
 
 
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Okręgu należy: 
 

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Zarządu Okręgu , ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny 
finansowej, wyniki kontroli przesyła się do wiadomości Zarządu Głównego, 

2. występowanie do Zarządu Okręgu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia 
stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia, 

3. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na Okręgowym Zjeździe Delegatów, 
4. występowanie na Okręgowym Zjeździe Delegatów z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Okręgu, 
5. zawieszanie w czynnościach członków Komisji Rewizyjnej  Okręgu, jeżeli ich działalność jest niezgodna z 

obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej 
lub Okręgowego Zjazdu Delegatów. Sprawę zawieszonego członka Komisji Rewizyjnej przekazuje do  Głównej 
Komisji Rewizyjnej 
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6.  komisja Rewizyjna Okręgu może odwołać członka Komisji Rewizyjnej Okręgu nie przejawiającego żadnej 
działalności w ciągu 6 miesięcy. 

 
§  44 

 
 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego zebrania 

2. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach wymienionych w §  43 pkt. 5, które zapadają kwalifikowaną większością co 
najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków  Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego 
lub jego zastępcy. 

3. Zebranie Komisji Rewizyjnej Okręgu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 
4. Komisja Rewizyjna Okręgu może odwołać członka Komisji Rewizyjnej Okręgu nie przejawiającego żadnej 

działalności w ciągu 6 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych posiedzeniach z obowiązkiem 
uczestnictwem. 

5. Zespół upoważniony do przeprowadzenia kontroli wybierany jest na zebraniu Komisji Rewizyjnej Okręgu. 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu lub osoba przez niego upoważniona może brać udział w zebraniach 

Zarządu Okręgu i jego Prezydium z głosem doradczym. 
7. Komisja Rewizyjna Okręgu działa zgodnie z regulaminem komisji rewizyjnych. 

 
 

Rozdział VI 
 

Majątek Stowarzyszenia 
 

§    45 
 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

1.   Z majątku stowarzyszenia nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia 
w stosunku do jej członków, członków 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.   Majątku stowarzyszenia nie można przekazywać na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3.   Majątku stowarzyszenia nie można wykorzystywać na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego. 

4.   Z majątku stowarzyszenia nie można finansować zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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§  46 
 
 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
 
1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich. 
2. Dotacje, zapisy i darowizny. 
3. –skreślono  
4. Wpływy z ofiarności publicznej. 
5. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia. 
6. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

§   47 
 
 
Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia wymagają 
postanowień Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 
 
 

§  48 
 
  

1. Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia 
wymagane są dwa podpisy komendanta głównego lub z –cy komendanta głównego oraz 
sekretarza generalnego, skarbnika lub członka zarządu głównego. 
1) Zarząd Główny reprezentuje na zewnątrz przed wszystkimi władzami, urzędami, 

instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami, a także przed sądami, komendant 
główny, z-ca komendanta głównego lub upoważnione przez komendanta głównego lub z-ce 
komendanta głównego, osoby wchodzące w skład zarządu głównego. 

2. Dla ważności dokumentów wym. w ust. 1, a należących do zakresu działania jednostek 
terenowych, które uzyskały pełnomocnictwo zarządu głównego stowarzyszenia, wymagane są 
dwa podpisy komendanta okręgu lub z – cy komendanta okręgu oraz sekretarza generalnego, 
skarbnika lub członka zarządu okręgu. 
1) Komendant Główny lub z-ca komendanta głównego udziela pełnomocnictwa do 

reprezentacji przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami 
gospodarczymi i bankami, a także przed sądami komendantowi okręgu, z-cy komendanta 
okręgu lub innym członkom zarządu okręgu. 

3. Dla ważności dokumentów wymienionych w ust.1, a należących do zakresu działania wyodrębnionej jednostki 
organizacji Stowarzyszenia o charakterze ogólnokrajowym, w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dyrektora lub wicedyrektora oraz głównego księgowego danej 
jednostki organizacyjnej. 

  
 

§  49 
 
 

1. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w  §  48, a należących do 
zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia, wymagane są dwa podpisy  Komendanta 
Głównego lub z –cy Komendanta Głównego oraz Sekretarza Generalnego, Skarbnika lub 
członka Zarządu. 
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2. Dla ważności dokumentów, o których mowa w ust 1, a należących do zakresu działania 
jednostek terenowych wymagane są dwa podpisy Komendanta Okręgu lub Z –cy Komendanta 
Okręgu oraz Sekretarza,  Skarbnika lub członka Zarządu Okręgu. 

3. Pisma w sprawach bieżących i organizacyjnych niezastrzeżonych w  §  49 ust. 1 i 2 podpisują osoby upoważnione 
przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Prezydium Zarządu Okręgu. 

                                        
 

                                                                     Rozdział VII 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§   50 
 
 
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd 

Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Uchwały podjęte w 
drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów. 

2. W raz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu 
majątku Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział VIII 
 

Przepisy przejściowe 
 

§    51 
 

- wykreślono  
 
 

 
                                                                                    Rozdział IX 
 
                                                                 Przepisy końcowe 
 
                                                                                             §   52 
 
Niniejszy statut Straży dla Zwierząt w Polsce wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego 
zarejestrowania. 
 
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut dotychczas obowiązujący w Straży dla Zwierząt w Polsce 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248947 


