
  STATUT 

 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt 

OTOZ Animals 

 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Towarzystwo o nazwie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS”, 

zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

nie zarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. – 

Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.), 

oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

również tworząc oddziały zagraniczne – na podstawie i w zgodności z właściwymi 

miejscowo przepisami.  

 

§ 3. 

 

Siedzibą Towarzystwa jest Bojano, gm. Szemud. 

 

§ 4. 

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

§ 5. 

 

1. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. 

 

2. Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa mogą posiadać osobowość 

prawną przyznaną przez uchwałę Rady Krajowej. W przypadku przyznania 

osobowości prawnej terenowej jednostce organizacyjnej, jednostka ta oraz 

Towarzystwo nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania. 

 

§ 6. 

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o 

tym samym lub podobnym celu działania. 

 

§ 7. 

 

1. Towarzystwo może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych przepisów. 



 

2. (uchylony) 

 

 

§ 8. 

 

Celem Towarzystwa jest: 

 

1) humanitarna ochrona zwierząt,  

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt,  

3) zapobieganie bezdomności zwierząt 

 

§ 9. 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie 

tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

prowadzenie schronisk, 

 

2) współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania i 

wychowania szkolnego w zakresie dotyczącym ochrony zwierząt, 

 

3) inspirowanie tworzenia szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt, 

 

4) prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechnienia właściwych 

standardów traktowania zwierząt, 

 

5) inicjowanie i popularyzację, w szczególności za pośrednictwem środków 

masowego przekazu, programów ochrony zwierząt oraz ograniczenia rozrodczości 

niektórych zwierząt. 

 

2. Dla realizacji celów statutowych w części obejmującej działalność pożytku 

publicznego, stowarzyszenie prowadzi: 

a) działalność statutową odpłatną, prowadzoną w następującym zakresie: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) działalności charytatywnej; 

4) promocji i organizacji wolontariatu; 

5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 



7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

b) działalność statutową nieodpłatną, prowadzoną w następującym zakresie: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) działalności charytatywnej; 

4) promocji i organizacji wolontariatu; 

5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

c) Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa służy wyłącznie 

realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.  

d) Towarzystwo nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i 

działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

 

§ 10. 

(uchylony) 

 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

 

§ 11. 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: 



 

1) zwyczajnych, 

 

2) wspierających, 

 

3) honorowych. 

 

§ 12. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, która 

wykazała się skutecznym działaniem na rzecz opieki nad zwierzętami lub ochrony 

zwierząt, w tym również cudzoziemiec oraz osoba małoletnia, po złożeniu 

pisemnej deklaracji oraz po podjęciu uchwały przez Radę Krajową Towarzystwa o 

przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. 

 

2. W razie braku stałego miejsca zamieszkania członka na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej właściwą do przyjęcia deklaracji jest Rada Krajowa 

Towarzystwa. 

 

3. Warunków, o których mowa w ust. 1. nie stosuje się wobec członków – założycieli 

Towarzystwa. 

 

4. W razie podjęcia przez Radę Krajową Towarzystwa uchwały o odmowie przyjęcia 

w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa kandydatowi na członka 

zwyczajnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebraniu Członków (Zebrania 

Delegatów) Towarzystwa. 

 

 

§ 13. 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

 

1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) 

Towarzystwa jak również uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków 

Oddziału, do którego przynależy oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do 

władz Towarzystwa, z wyjątkiem osób poniżej lat 16, 

 

2) korzystania z pomocy organizacyjnej Towarzystwa, 

 

3) zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa. 

 

 

4) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z 

czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że we władzach nie mogą stanowić 

większości (małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Towarzystwa za zgodą 

przedstawicieli ustawowych). 

 

§ 14. 

 

Członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany do: 



 

1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa, 

 

2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa, 

 

2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

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

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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,  

b) 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, 

c) 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 z celu statutowego, 

d) zakupu 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. 

 

§ 15. 

 

Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być: 

 

1. osoby fizyczne, w tym również cudzoziemcy oraz osoby małoletnie 

zainteresowane działalnością Towarzystwa i świadczące na jego rzecz pomoc 

finansową i rzeczową, 

osoby prawne, w szczególności organizacje pozarządowe, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt lub opieka nad zwierzętami po złożeniu pisemnej deklaracji 

członka wspierającego radzie terenowej jednostki organizacyjnej Towarzystwa właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę członka wspierającego, a w razie 

nieutworzenia takiej jednostki lub braku stałego miejsca zamieszkania albo siedziby na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Radzie Krajowej Towarzystwa i zatwierdzeniu przez radę 

oraz opłaceniu wpisowego. 

 

§ 16. 

 

1. Członkom wspierającym Towarzystwa przysługują wszystkie prawa i obowiązki 

członka zwyczajnego, zwyczajnego wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 

 

2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa poprzez upoważnionego 

przedstawiciela. 

 

 



§ 17. 

 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla Towarzystwa lub mająca zasługi w dziedzinie ochrony zwierząt lub 

opieki nad zwierzętami. 

 

2. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia i obowiązki członka 

zwyczajnego.  

 

 

§ 18. 

 

Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje w razie: 

 

1. pisemnej rezygnacji członka, 

 

2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Rady Krajowej Towarzystwa z 

powodu uchybienia godności członka Towarzystwa albo na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) Towarzystwa, podjętej w wyniku 

odwołania się członka od uchwały Rady, 

 

3. śmierci członka. 

 

§ 19. 

 

1. Członkostwo członka wspierającego, będącego osobą fizyczną, ustaje w razie 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18., a w przypadku, gdy członkiem 

jest osoba prawna – w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18. pkt 

1 i 2, ustania jej bytu prawnego oraz postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia 

jej upadłości. 

 

2. O skreśleniu z listy członków wspierających postanawia uchwała Rady Krajowej 

Towarzystwa. 

 

§ 20. 

 

Członkostwo honorowe Towarzystwa ustaje w razie: 

 

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności, 

 

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków (Zebrania 

Delegatów) Towarzystwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Władze Towarzystwa 

 

§ 21. 

 

Władzami Towarzystwa są: 

 

1) Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów), 

 

2) Rada Krajowa, 

 

3) Główna Komisja Rewizyjna. 

 

§ 22. 

 

Przy Radzie Towarzystwa działa Rada Programowa. 

 

§ 23. 

 

Zebranie Delegatów, jako najwyższa władza Towarzystwa, zastępuje Walne Zebranie 

Członków w razie utworzenia co najmniej jednej terenowej jednostki organizacyjnej 

Towarzystwa. 

 

§ 24. 

 

1. Kadencja Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. 

 

2. Delegaci na Zebranie Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji 

Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do władz terenowych jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa oraz członków Rady Programowej. 

 

 

§ 25. 

 

W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w czasie trwania 

kadencji władze te mają prawo dokooptować członka w miejsce ustępującego. Liczba 

dokooptowanych członków nie może przekraczać 2/3 liczby członków pochodzących z 

wyborów. 

 

 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) 

 

§ 26. 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów), jako najwyższej władzy 

Towarzystwa należy: 

 

1) uchwalanie podstawowych kierunków działalności Towarzystwa, 

 



2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Towarzystwa i 

Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

 

3) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 

4) wybór władz Towarzystwa, 

 

5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa, 

 

6) rozpatrywanie odwołań i podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet 

członków zwyczajnych oraz pozbawienia członkostwa z powodu uchybienia 

godności członka Towarzystwa, uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa, 

 

7) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych do rozpatrzenia na Walnym 

Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów), 

 

8) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa. 

 

§ 27. 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

(delegatów) uprawnionych do głosowania. 

 

2. W razie niemożności podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej liczby 

członków (delegatów) Rada Towarzystwa zwołuje ponownie Walne Zebranie 

Członków (Zebranie Delegatów) Delegatów terminie nie krótszym niż 30 dni i nie 

dłuższym niż 60 dni od dnia pierwszego terminu zwołania Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów). Delegatów drugim terminie Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów) uchwały zapadają zwykłą większością głosów 

bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów). 

 

§ 28. 

 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 29. 

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) 

Rada Towarzystwa zawiadamia pisemnie członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed 

jego terminem. 

 

§ 30. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zwołuje się: 

 

1) z inicjatywy rady Towarzystwa, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, 

3) na wniosek 1/10 liczby członków zwyczajnych lub ¼ liczby delegatów. 

 



2. We wnioskach, o których mowa w ust. 1 powinny być określone sprawy, dla 

rozpatrzenia których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

(Zebranie Delegatów). 

 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zwołuje się w 

terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

 

4. W razie konieczności wyboru władz Towarzystwa na Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) władze te wybiera się na czas do końca 

danej kadencji. 

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) obraduje 

wyłącznie w sprawach, do rozstrzygnięcia, których zostało zwołane. 

 

Rada Krajowa Towarzystwa 

 

§ 31. 

 

1. Rada Krajowa Towarzystwa składa się z 5 – 9 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Członków (Zebranie Delegatów). 

 

 

§ 32. 

 

Do kompetencji Rady Krajowej Towarzystwa należy: 

 

1) reprezentowanie Towarzystwa w stosunkach zewnętrznych i działanie w jego 

imieniu, 

 

2) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 

 

3) zarząd majątkiem Towarzystwa, w tym podejmowanie uchwał w przedmiocie 

nabycia, zbycia i obciążenia tego majątku, 

 

4) składanie oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym zawieranie umów, 

 

5) (uchylony), 

 

6) uchwalanie i nadzorowanie wykonania budżetu Towarzystwa, 

 

7) ( uchylony).  

 

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia oraz rozwiązania terenowych 

jednostek organizacyjnych Towarzystwa, 

 

9) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa, 

 

10) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających 

Towarzystwa, 

 



11) powoływanie i odwoływanie oraz nadzór nad działalnością władz terenowych 

jednostek organizacyjnych Towarzystwa, w tym: 

 

a. uchylanie ich decyzji w razie uznania, że decyzje te są sprzeczne z prawem, 

postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami Walnego Zebrania 

Członków (Zebrania Delegatów), 

 

b. zawieszenie w czynnościach członków Rady terenowych jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa w razie uznania iż ich działalność jest sprzeczna 

z prawem, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami Walnego 

Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) albo, gdy nie przejawiają oni żadnej 

aktywności, 

 

c. powoływanie tymczasowych członków Rady terenowych jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa nieposiadających osobowości prawnej w razie 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w lit. „b” oraz ich odwoływanie 

 

12) wyrażanie akceptacji wobec propozycji Rad terenowych jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa dotyczących powołania lub odwołania 

pełnomocników do spraw realizacji poszczególnych zadań Towarzystwa w tych 

jednostkach, 

 

13) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i 

podejmowanie uchwał mających na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

 

14) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków (Zebrań 

Delegatów) Delegatów przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia na Walnym 

Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów), 

 

15) uchwalanie zasad i trybu wyboru delegatów na Zebranie Delegatów, 

 

16) uchwalanie regulaminów, regulaminów których mowa w § 59 statutu, 

 

17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej, 

 

18) organizowanie zbiórek publicznych na realizację celów statutowych Towarzystwa, 

 

19) organizowanie i zarządzanie schroniskami dla bezdomnych zwierząt, 

 

20) współpraca z samorządami terytorialnymi, władzami oświatowymi oraz środkami 

masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

 

21) (uchylono) 

 

22) podejmowanie uchwał o powołaniu inspektorów do spraw ochrony zwierząt, 

ustalanie zakresu ich kompetencji, uchwalanie regulaminu ich działania oraz 

ustalanie wzoru upoważnienia do działania w imieniu Towarzystwa. 

 

 



§ 33. 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Krajowa Towarzystwa wyłania spośród siebie: 

prezesa Rady i czterech wiceprezesów Rady. W tym celu przewodniczący 

posiedzenia może zarządzić głosowanie. Rada Krajowa składa się z co najmniej 

jednego prezesa i dwóch wiceprezesów. 

 

2. Podział obowiązków członków Rady ustala Rada Krajowa Towarzystwa, z tym że 

funkcje sekretarza i skarbnika powierza się wiceprezesom Rady. 

 

§ 34. 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w sprawach majątkowych 

wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Rady, w tym prezesa lub 

dwóch wiceprezesów. 

 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych, niż wymienione w ust. 1 

wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów. 

 

§ 35. 

 

1. Rada Towarzystwa obraduje na posiedzeniach. 

 

2. Posiedzenia zwołuje prezes Rady, a w razie jego nieobecności – jeden z 

wiceprezesów. 

 

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów 

decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy 

w roku. 

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 mają prawo wzywać wszystkich lub 

poszczególnych członków Rady terenowych jednostek organizacyjnych do udziału 

w posiedzeniu Rady. 

 

 

§ 36. 

 

Rada Krajowa Towarzystwa może odwołać członka Rady naruszającego przepisy prawa, 

postanowienia niniejszego statutu, a także, gdy jego działalność jest niezgodna z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów), uchwałami Rady, gdy uchybił godności 

członka Rady albo w razie nie przejawiania przez niego żadnej aktywności w pracach Rady. 

W takim wypadku uchwała Rady zapada bezwzględną większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy liczby członków Rady, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

 

 

 

 



Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa 

 

§ 37. 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest kolegialnym organ kontroli, odrębnym 

od Rady Krajowej i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej lub nadzoru. 

2. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków, którzy: 

 

a) nie mogą być członkami Rady Krajowej Towarzystwa bądź Rady Oddziału ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

3. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybiera ze swego składu 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

 

 

§ 38. 

 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy: 

 

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Rady Krajowej Towarzystwa 

oraz w razie potrzeby – działalności terenowych jednostek organizacyjnych 

Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, 

 

2) występowanie do Rady Krajowej Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z 

kontroli i żądanie wyjaśnień oraz sprawozdań z usunięcia stwierdzonych w czasie 

kontroli nieprawidłowości, 

 

3) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na walne Zebranie Członków 

(Zebranie Delegatów) Towarzystwa, 

 

4) zgłaszanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) 

Towarzystwa o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 39. 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa obraduje na posiedzeniach, które 

zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca 

przewodniczącego. 

 

2. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej dokonuje się w szczególności wyboru 

członków zespołu Komisji uprawnionych do prowadzenia kontroli. 

 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do posiedzeń Komisji 

Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 35, ust. 3 i 4 Statutu. 

 

§ 40. 

 

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa może odwołać swojego członka. § 36 Statutu 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 41. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub jego zastępca ma prawo brać udział w 

posiedzeniach Rady Towarzystwa z głosem doradczym. 

 

 

Rada Programowa 

 

§ 42. 

 

(uchylono) 

 

§ 43. 

 

(uchylono) 

 

§ 44. 

 

 (uchylono) 

 

§ 45. 

 

(uchylono) 

 

§ 46. 

 

(uchylono) 

 

§ 47. 

 

(uchylono) 

 



 

Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa 

 

§ 48. 

 

Terenowymi jednostkami Towarzystwa są: 

 

1. Oddziały; 

2. Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt – Młodzi Animals; 

3. Oddziały posiadające osobowość prawną; 

4. Inspekcja Krajowa ds. ochrony zwierząt: 

5. Inspektoraty ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals.  

 

Oddziały  

 

§ 49. 

 

1. Oddział Towarzystwa tworzy się, jeżeli w ocenie Rady Krajowej Towarzystwa jest 

to niezbędne w celu zapewnienia sprawnego działania Towarzystwa. 

 

2. W szczególności Oddział można utworzyć, jeżeli liczba członków zwyczajnych 

Towarzystwa stale zamieszkałych na terenie zasięgu terytorialnego Oddziału 

przekroczy 8. 

 

3. Oddział może posiadać osobowość prawną.  

 

§ 50. 

 

1. Zasięg terytorialny Oddziału może obejmować jeden lub więcej powiatów, a jego siedzibę i 

zasięg działania ustala Rada Krajowa Towarzystwa w uchwale o utworzeniu tego oddziału. 

2. Uchwała Rady Krajowej o utworzeniu Oddziału określi nazwę tego Oddziału, przy czym 

nazwa musi zawierać co najmniej nazwę Towarzystwa, oznaczenie „Oddział ” oraz 

wskazanie siedziby Oddziału. Uchwała określa także czy oddział posiada osobowość prawną. 

W nazwie Oddziału mogą być także dodatkowe oznaczenia, w szczególności wskazujące na 

region działania lub szczególny charakter działalność Oddziału. 

 

 

§ 51. 

 

Strukturę organizacyjną Oddziału stanowią: 

 

1) Rada Oddziału  

 

2) (Uchylono), 

 

3) Opcjonalnie pełnomocnicy do spraw realizacji poszczególnych zadań 

Towarzystwa powoływani i odwoływani przez radę Oddziału po uzyskaniu 

akceptacji Rady Krajowej Towarzystwa, 

 



4) Walne Zebranie Członków Oddziału. 

 

 

§ 52. 

 

1. Bieżącą działalnością Oddziału kieruje rada powoływana i odwoływana przez 

Walne Zebranie Członków Oddziału w składzie 5 – 7 osób, w tym: prezes i trzech 

wiceprezesów. 

 

2. Podział obowiązków członków rady ustala Rada Oddziału, z tym że funkcje 

sekretarza i skarbnika powierza się wiceprezesom rady. 

 

3. Członkiem Rady Oddziału nie może zostać osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w sprawach majątkowych 

wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Rady, w tym prezesa lub 

dwóch wiceprezesów. 

 

5. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych, niż wymienione w ust. 5 

wymagana jest reprezentacja prezesa lub jednego z wiceprezesów. 

 

6. Do Rady Oddziału stosuje się § 35 ust. 1,2,3 i 4 Statutu, § 36. 

 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Oddziału wskutek ustąpienia, 

wykluczenia lub śmierci członka w trakcie trwania kadencji, władze te mają prawo 

dokooptować członka w miejsce wygasającego mandatu. Liczba dokooptowanych 

członków nie może przekraczać 2/3 liczby członków pochodzących z wyborów.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 53. 

 

Do kompetencji Rady Oddziału należy: 

 

1) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń władz Towarzystwa na swoim terenie 

działania, w szczególności podejmowanie działań na rzecz zapewnienia 

aktywności członków zwyczajnych Towarzystwa zamieszkałych lub mających 

siedzibę w zasięgu terytorialnym Oddziału 

2) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom członków Towarzystwa zamieszkałych 

lub mających siedzibę w zasięgu terytorialnym Oddziału, 

 

3) powoływanie i odwoływanie pełnomocników do spraw realizacji poszczególnych 

zadań Towarzystwa, 

 



4) reprezentowanie Oddziału, w tym zawieranie umów. W przypadku oddziałów nie 

posiadających osobowości prawnej reprezentowanie Oddziału, w tym zawieranie 

umów następuję w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Radę Krajową 

Towarzystwa, 

 

5) sporządzanie i przedkładanie Radzie Krajowej Towarzystwa rocznych 

preliminarzy dochodów i wydatków Oddziału, 

 

6) składanie Radzie Krajowej Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności na 

każde żądanie rady, 

 

7) przeprowadzanie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa, 

 

8) przyjmowanie oraz przekazywanie Radzie Krajowej Towarzystwa deklaracji 

członków zwyczajnych i wspierających, 

 

9) wnioskowanie do Rady Krajowej Towarzystwa o skreślenie z listy członków 

Towarzystwa w razie zaistnienia okoliczności określonych w Statucie, 

 

10) prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa 

mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w zasięgu terytorialnym Oddziału. 

 

 

§ 54. 

 

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziałów mają zastosowanie przepisy § 24 ustęp 1, § 26 

ustęp  2, 3, 4, 7, § 27, 28, 29, 30 Statutu.  

2. Do Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie przepisy § 37, 38 , § 39, § 41.  

 

 

 

Inspektoraty ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals 

 

§ 54a. 

 

1. Jednostką nadrzędną jest Inspektorat Krajowy,  

 

2. Inspektor ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals jest upoważnionym przedstawicielem 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o którym 

mowa jest w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 

724 z późn. zm.).  

 

3. Pracowników Inspektoratu Krajowego rekomenduje prezesowi Inspektor Krajowy,  

 

4. Inspektorów powołuje Inspektor Krajowy na podstawie zaliczenia kończącego szkolenie 

testu oraz opinia egzaminatorów potwierdzona przez Radę Krajową towarzystwa.  

 

5. Rada Krajowa w drodze uchwały powołuje/odwołuje Inspektora Krajowego.  

 



6. Rada Krajowa w drodze uchwały zatwierdza Regulamin Inspektoratu ds. Ochrony 

Zwierząt.  

 

7. Regulamin Inspektoratu ds. Ochrony Zwierząt szczegółowo określa:  

 

a) sposób rekrutacji na inspektora ds. ochrony zwierząt,  

 

b) zakres działalności inspektorów ds. ochrony zwierząt,  

 

c) odpowiedzialność dyscyplinarną, której podlega, każdy inspektor ds. ochrony zwierząt,  

 

d) stopnie oraz wynikające z nich przynależne funkcje inspektorów ds. ochrony zwierząt,  

 

e) sprawozdawczość z przeprowadzonych interwencji,  

 

f) wzór legitymacji inspektorskich 

 

 

Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt- Młodzi Animals 

 

 

§ 55. 

 

Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt o nazwie Młodzi Animals, zwane dalej Klubami, 

mogą być tworzone jako Kluby Szkolne, Międzyszkolne lub Środowiskowe. 

 

 

§ 56. 

 

1. Prawo utworzenia Klubu przysługuje następującym podmiotom: 

a. Prezesowi lub wiceprezesowi Rady Krajowej Towarzystwa 

b) Radzie Krajowej Towarzystwa 

c) Radzie Oddziału  

d) Starszemu Dyrektorowi OTOZ Animals lub Dyrektorowi Jednostki Edukacyjnej 

(placówki oświatowej, biblioteki). 

 

4. W razie utworzenia Oddziału obejmującego swoim zasięgiem terytorialnym teren 

działania Klubu wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się za pośrednictwem Rady 

Oddziału. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę Oddziału. 

 

§ 57. 

 

( uchylony)  

 

 

 

 



§ 58. 

 

1. Członkowie Towarzystwa zrzeszeni w Klubach mogą ustanawiać władze klubowe 

w osobach: 

 

1) przewodniczącego Klubu, 

2) wiceprzewodniczącego Klubu, 

3) skarbnika Klubu. 

 

2. W razie utworzenia władz klubowych co najmniej jeden z członków tych władz 

powinien być osobą pełnoletnią. 

 

§ 59. 

 

Zasady działania Klubów i tryb pracy ich władz określa regulamin uchwalony przez Radę 

Krajową. 

 

 

§ 60. 

(uchylony) 

 

§ 61. 

 

Rada Krajowa Towarzystwa podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu w razie: 

 

1) Nie przejawiania przez Klub żadnej aktywności przez okres 6 miesięcy, 

 

2) zmniejszenia liczby członków Towarzystwa zrzeszonych we Klubie poniżej 4 

osób, 

 

3) uporczywego naruszania przez władze klubowe postanowień Statutu i regulaminu, 

o którym mowa w § 59 Statutu. 

 

 

Majątek Towarzystwa 

 

§ 62. 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 63. 

Na fundusze Towarzystwa składają się: 

 

1) (uchylony), 

 

2) zapisy i darowizny, 

 

3) wpływy z działalności statutowej, 

 

4) wpływy z Ofiarności Publicznej, 

 



5) (uchylony). 

 

 

§ 64. 

 

Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zebrania Członków 

(Zebrania Delegatów) Towarzystwa podjętej w formie uchwały, a w razie, gdy Zebranie nie 

obraduje – uchwały Rady Krajowej Towarzystwa w trybie § 27 lub § 35 ust. 3. 

 

 

 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

 

§ 65. 

 

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego 

Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) Towarzystwa, podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków 

(delegatów). 

 

2. Postanowienia ust. 1 stosują się do rozwiązania Oddziału Towarzystwa. 

 

 

§ 66. 

 

Wraz z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zebranie Członków 

(Zebranie delegatów) Towarzystwa podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku Towarzystwa 

pozostałego po opłaceniu kosztów likwidacji. 

 


