
STATUT 

Wąsoskiego Stowarzyszenia Opieki nad 

Zwierzętami ,,KUNDELEK” 

                                          

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę  Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami  „Kundelek’’ 

.  Nazwa skrócona brzmi "Stowarzyszenie ,,Kundelek”, a w dalszej części Statutu zwane jest 

Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach ( Dz .U. Nr 20 ,poz.104 ze zm.) 

§  2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej ,ze szczególnym  

uwzględnieniem Wąsosza i powiatu  górowskiego. 

§ 3 

Siedzibą władz Stowarzyszenia  jest miasto Wąsosz,  

(powiat Góra , woj. dolnośląskie) 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim 

samym lub podobnym profilu działania. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków , a do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych przepisów . 

 



 

§ 7 

Działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie  jest działalnością nieodpłatną. 

Stowarzyszenie świadcząc działalność  nie pobiera wynagrodzenia. 

  

ROZDZIAŁ II 

CEL  STOWARZYSZENIA I ŚRODKI   DZIAŁANIA 

§ 8 

   Celem Stowarzyszenia jest : 

     1.Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz 

zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania 

2. Budzenie świadomości posiadaczy i ewentualnych przyszłych nabywców zwierząt,  ,co 

do ich potrzeb ,wymagań oraz kształtowanie właściwego stosunku  wobec świata 

przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących .                                                        

3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony 

środowiska a zwłaszcza świata zwierząt .       

4. Zapobieganie rażącemu zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.                                           

5. Zapobieganie bezdomności zwierząt.  

6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zmniejszenie ich populacji. 

7. Ochrona zdrowia zwierząt . 

8. Działalność ekologiczna. 

9.Działalność charytatywna na rzecz ludzi i zwierząt. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na: 

1. Prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu 

a także publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt. 

2. organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przedszkolach  w celu 

kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu 

zasad poszanowania drugiej istoty ,jej prawa do życia w spokoju bez głodu ,pragnienia 

i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi a 

także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji 



humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot 

żywych. 

 3. zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się 

ze zwierzętami a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej 

w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz 

wnioskowanie o ich ukaranie a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym 

prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami. 

4występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów 

dotyczących  praw  zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z 

tym związanych i ich opiniowanie                                    

5. pomoc charytatywna osobom niezamożnym ,posiadającym zwierzęta poprzez zakup 

karmy, zakup budy, zakup kojca, finansowanie sterylizacji ,finansowanie kastracji, 

finansowanie leczenia i profilaktyki, finansowanie czipowania . 

6. organizowanie na szeroką skalę bezpłatnej sterylizacji i kastracji  w celu zmniejszenia 

populacji  bezdomnych zwierząt . 

7.zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt. 

8.działalność szkoleniowa: organizowanie spotkań, wykładów ,warsztatów i konferencji. 

9.,promocja i organizacja wolontariatu. 

10.pozyskiwanie funduszy na cele statutowe. 

11.interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w granicach określonych przepisami prawa. 

12.prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych 

standardów traktowania zwierząt. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w ramach działalności nieodpłatnej. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w przypadku braku 

wystarczających środków . 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ III 

 

CZŁONKOWIE  , ICH PRAWA , OBOWIĄZKI . 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych 

§ 11 

1.Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski posiadający zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ,na podstawie pisemnej 

deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd , uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

2  miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 12 

Członek zwyczajny ma prawo do : 

1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia 

2. Korzystania z pomocy organizacyjnej władz Stowarzyszenia 

3. Zgłaszanie postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 

4. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków . 

§ 13 

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia 

3. Współdziałania z organami państwa w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw 

przeciwko ochronie zwierząt. 

4. opłacania składki członkowskiej .                      

 

 

 



 

 

§ 14 

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie 

1. pisemnej rezygnacji członka 

2. skreślenia z listy z powodu niepłacenia składek przez kolejnych 12 m-cy . 

3. skreślenia z listy członków w razie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę 

więzienia i dodatkową  karę pozbawienia praw publicznych. 

4. Śmierci członka 

ROZDZIAŁ  IV 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA. 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd Stowarzyszenia 

3. Komisja Rewizyjna 

Kadencja władz wymienionych w punk.2-3 trwa  4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

W razie ustąpienia członka władzy naczelnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 

Zarząd ma prawo dokooptować innego członka ,z tym, że liczba członków dokooptowanych 

nie może przekroczyć ½ liczby członków tej władzy. 

§ 16 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW : 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 

2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy 

a) uchwalanie kierunków działania i podstawowych zadań działalności merytorycznej 

i finansowej organizacji. 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej. 

d) wybór władz naczelnych organizacji. 

e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze naczelne Stowarzyszenia. 

f) rozpatrywanie wniosków o wykluczenie członka zwyczajnego. 

g) uchwalanie zmian Statutu 

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu organizacji. 



 

 

§ 17 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia . 

2. Uchwały zapadają większością głosów w obecności ,w pierwszym terminie co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków ,w drugim terminie -bez względu na liczbę 

obecnych członków. Drugi termin wyznaczany jest tego samego dnia, pół godziny po 

upływie pierwszego terminu Walnego Zebrania . 

3. O terminie ,porządku i miejscu  obrad Walnego Zebrania Członków, zarząd 

zawiadamia co najmniej na 14 dni przed jego terminem . 

4. Zawiadomienie może być za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie ,osobiście . 

§ 18 

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy zarządu oraz 

na wniosek komisji rewizyjnej ,na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu liczby 

członków zwyczajnych  Stowarzyszenia .Wniosek taki ma określić sprawy, które ma 

rozpatrywać Walne Zebranie Członków. 

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd w terminie 1 

miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało 

zwołane. 

§ 19 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

         1.Zarząd składa się  z  3 członków : prezesa i 2 członków . 

         2.Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków . 

         3.Zarząd wybiera spośród siebie prezesa . 

         4.  Do uprawnień i obowiązków zarządu należy: 

         a) reprezentowanie organizacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu 

        b) kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami 

           Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków 

    c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków   

      d)uchwalanie   regulaminu działalności zarządu 

e) rozpatrywanie wniosków i zaleceń komisji rewizyjnej 

f) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem . 

g) zarządzanie majątkiem i funduszami organizacji oraz podejmowanie uchwał 



o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku 

nieruchomego stowarzyszenia. 

h) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania 

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

j)przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia . 

k)organizowanie zbiórek publicznych, kwest ,sprzedaży cegiełek na realizację celów  

statutowych . 

l)uchwalanie budżetu stowarzyszenia i nadzorowanie jego wykonania. 

m)współpraca  z samorządami terytorialnymi, władzami oświatowymi oraz środkami 

masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych. 

n)podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia  pracowników                              

o)uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej. 

§ 20 

W sytuacjach uzasadnionych Zarząd ma prawo zwolnić członka z obowiązku płacenia składki  

§ 21 

  Członkowie zarządu  nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym  wyrokiem 

za przestępstwo  umyślne ,ścigane z oskarżenia publicznego lub   przestępstwo skarbowe. 

Każdy członek zarządu zobowiązany  jest do złożenia  stosownego oświadczenia. 

§ 22 

Uchwały zarządu 

 1.uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków zarządu w tym prezesa , w razie równości głosów decyduje głos prezesa. 

2.Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby ,nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. 

3.Zebrania  Zarządu zwołuje prezes . 

§ 23 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w sprawach  majątkowych o 

wartości przekraczającej 1000 zł wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa Zarządu 

i jednego z członków Zarządu, lub łączna reprezentacja  dwóch członków Zarządu .W 

sprawach majątkowych o wartości poniżej 1 000 zł wymagana jest reprezentacja  

Prezesa Zarządu samodzielnie, lub  dwóch członków Zarządu działających  łącznie . 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagana jest 

reprezentacja  Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie . 



 

§ 24 

KOMISJA REWIZYJNA 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków .którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem od organu zarządzającego 

i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

§ 25 

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod 

względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej 

2. Żądanie wyjaśnień oraz występowanie z wnioskami o usunięcie stwierdzonych 

uchybień w ramach obowiązujących przepisów statutu Stowarzyszenia 

3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą  większością głosów. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej muszą być podejmowane w obecności wszystkich 

członków Komisji. 

§ 26 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo brać udział w posiedzeniach 

Zarządu  Stowarzyszenia z głosem doradczym . 

 §27 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu 

zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości  służbowej. Nie mogą  być skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ,ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe .  

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 28 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. wpływy z wpisowego  i składek członkowskich 

2. zapisy, darowizny, spadki,  ze sponsoringu    

3. wpływy ze zbiórek publicznych ,kwest ,cegiełek 



4. dotacje ,subwencje, udziały, lokaty, granty 

§ 29 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”. 

2. Przekazywania ich majątku 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. Wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu, 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

  ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA 

§ 30 

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub 

nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,większością 2/3 głosów 

przy obecności połowy liczby członków. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają 

większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 31 

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje 

uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

§ 32 

O każdej zmianie Statutu lub o podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia zarząd ma 

obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sąd Rejestrowy. 

Komitet Założycielski: 

Przewodniczący: Małgorzata Stanuch- Rokicka 

Członek   :Grażyna  Kroczek                                                               Dnia  03.  01. 2015 r. 



 

 

 

 

DEKLARACJA 

 

przystąpienia  do 

WĄSOSKIEGO 

STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ,, KUNDELEK” 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia ,, Kundelek". Cele 

Stowarzyszenia są mi znane. Zobowiązuję się: 

1. Stosować do przepisów i uchwał Walnych Zebrań oraz postanowień władz 

Stowarzyszenia 

2. Opłacać składkę członkowską 

Nazwisko i imię ......................................................................... 

Miejsce zamieszkania ..................................................... 

Data urodzenia.................................................... 

Pesel.................................................. 

Telefon/fax ……………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………….. 

Deklaruję ewentualnie pomoc w zakresie ……………………………………………………. 

Miejscowość/data:.................................................... Podpis.................................................... 

 

No deklaracji................................                 akceptacja zarządu.................................... 



  

 


