STATUT
STOWARZYSZENIA
NA RZECZ DOBROSTANU
PTAKÓW EGZOTYCZNYCH

TEKST JEDNOLITY
Z DNIA 11 maja 2019 ROKU
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków
Egzotycznych, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem albo SDPE.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celu
niezarobkowym.
3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: SDPE.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym
ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kraków.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów.
§ 3.
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, mającym charakter
stowarzyszenia ekologicznego i edukacyjnego. Działalność Stowarzyszenia
oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków oraz zawierać umowy. Stowarzyszenie może też zatrudniać
wolontariuszy.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
2. Na potrzeby współpracy międzynarodowej Stowarzyszenie może używać
tłumaczenia nazwy na języki obce.
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i numeru KRS
Stowarzyszenia.
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4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego zwanego
logotypem w formie zaakceptowanej przez Zarząd. Identyfikacja zewnętrzna
Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, stypendia, medale
honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości
prawnej, przyczyniającym się w sposób szczególny do realizacji celów
Stowarzyszenia lub zasłużonym dla samego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 5.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowi:
a) mienie nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działania.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub
innych podobnych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz
Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne;
c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) dochodów z praw majątkowych, w tym majątkowych praw autorskich;
e) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, z aukcji, z fantowych loterii
dobroczynnych, ze zbiórek i imprez publicznych;
f) operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku
kapitałowego w kraju i za granicą;
g) dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa
handlowego;
h) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 6.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
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3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia tylko z poszanowaniem woli
spadkodawców i darczyńców.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczona
wyłącznie na działalność statutową.
5. Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
i pokryciu kosztów jej działalności.
§ 7.
Nie jest dopuszczalne:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
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",
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub
pracowników Stowarzyszenia 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) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
d) nabycie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ III
CELE, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 8.
1. Stowarzyszenie zostaje ustanowione dla realizacji celów społecznie użytecznych,
wynikających ze sfery zadań pożytku publicznego, przejawiających się m.in.
przez:
1) ochronę zwierząt, a w szczególności ptaków egzotycznych;
2) promowanie wiedzy ekologicznej, w szczególności dotyczącej ornitologii,
zagrożeń gatunków i ochrony dzikich ptaków;
3) podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ornitologii, a
w szczególności hodowli i trzymania ptaków egzotycznych w domach;
4) upowszechnianie wiedzy ornitologicznej;
5) działanie na rzecz humanitarnego traktowania ptaków, w szczególności ptaków
egzotycznych, w domach, hodowlach, miejscach ich sprzedaży oraz innych
miejscach ich przetrzymywania;
6) kształtowanie właściwego stosunku, zwłaszcza dzieci i młodzieży, do ptaków;
7) doprowadzenie do stworzenia w Polsce odpowiedniego prawa we wszystkich
dziedzinach, które mogą mieć związek z ptakami egzotycznymi, a wiec, przede
wszystkim sprawach dotyczących ochrony, hodowli, transportu i sprzedaży;
8) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu
obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych na rzecz
dobrostanu zwierząt, integracja środowiska osób interesujących się ptakami
egzotycznymi;
9) rozwój społeczeństwa informacyjnego, popularyzację nowych rozwiązań i
narzędzi w działaniach na rzecz dobrostanu zwierząt, w szczególności edukacji
ku ochronie środowiska i edukacji ekologicznej związanej z ptakami;
10) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego i
edukacyjnego na rzecz ochrony zwierząt i dbałości o dobrostan zwierząt, a w
szczególności ptaków egzotycznych.;
11) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym edukacja kulturalna i
środowiskowa dzieci, młodzieży, dorosłych w celu podnoszenia poziomu
wiedzy ornitologicznej;
12) działania na rzecz dobrostanu zwierząt, w tym podejmowanie działań i
współpracy z podmiotami o podobnym profilu aktywności, ukierunkowanym na
zapobieganie patologiom w zakresie relacji ludzi ze zwierzętami, w
szczególności ptakami egzotycznymi;
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13) upowszechnianie wiedzy w dziedzinie ochrony konsumenta na rynku
zoologicznym, a w szczególności w branży produktów dla ptaków i związanych
z ptakami;
14) działania na rzecz dobrostanu zwierząt, w szczególności ptaków egzotycznych,
we wszystkich publicznych miejscach przetrzymywania ptaków egzotycznych
oraz wszelkiego publicznego wykorzystywania ptaków egzotycznych;
15) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów oraz
współpraca z europejskimi i pozaeuropejskimi organizacjami o podobnym
profilu;
16) przeciwdziałanie patologiom w zakresie chowu i hodowli zwierząt, a w
szczególności ptaków egzotycznych;
17) zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności ptaków egzotycznych;
18) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, a w
szczególności wobec ptaków egzotycznych;
19) działalności charytatywnej;
20) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
21) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
22) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
24) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
25) turystyki i krajoznawstwa;
26) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
27) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
29) promocji i organizacji wolontariatu;
30) rewitalizacji;
31) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe.
§ 9.
1.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wewnętrznych konferencji, zjazdów, seminariów, wycieczek
edukacyjnych i spotkań dyskusyjnych;
2) organizowanie spotkań ze znanymi specjalistami, hodowcami i lekarzami
weterynarii;
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3) organizowanie oraz udział w publicznych odczytach, prelekcjach, konferencjach,
seminariach;
4) organizowanie szkoleń na temat ptaków egzotycznych dla organizacji
pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;
5) prowadzenie lekcji w szkołach i pogadanek w przedszkolach;
6) organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży we współpracy z
ośrodkami i domami kultury;
7) udział w targach i wystawach zoologicznych;
8) stworzenie biblioteki książek o ptakach egzotycznych oraz wykupienie dostępu
do specjalistycznych serwisów internetowych dla członków Stowarzyszenia;
9) działalność wydawniczą i publicystyczną;
10) nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się ochroną
dzikich ptaków egzotycznych oraz przyłączenie się do ich działań;
11) nawiązanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami działającymi
na rzecz dobrostanu zwierząt hodowlanych, a w szczególności ptaków;
12) inicjatywy obywatelskie w odniesieniu do prawa związanego z ptakami
egzotycznymi oraz konsultacje aktów prawnych, w których zakres wchodzi
hodowla i sprzedaż ptaków egzotycznych;
13) udzielanie pomocy studentom i grupom badawczym chcącym zająć się tematami
związanymi z ptakami egzotycznymi;
14) współdziałanie z władzami oświatowymi w przygotowywaniu programów
wychowania szkolnego w zakresie dotyczącym postępowania z ptakami
egzotycznymi;
15) promocję i organizację wolontariatu.
2.

3.

4.

Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt,
w szczególności ptaków egzotycznych. Sposób powoływania, zakres kompetencji
i regulamin działania opracowuje Zarząd. Inspektorzy działają na podstawie
upoważnienia Zarządu.
W ramach realizacji celu statutowego Stowarzyszenie może inicjować
postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami
wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze
organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz w ramach
działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić
działalność w zakresie realizacji celów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-31
niniejszego Statutu. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może
prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach i z
zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
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5.
6.

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010
roku wraz z późn. zm.). Obie te formy będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
obowiązujących przepisów.
Realizacja zadań Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym organami administracji publicznej.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.
§ 10.
1. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym
pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku.

Rozdział IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych;
2. Członków Wspierających;
3. Członków Honorowych.
§ 12.
1. Członkami SDPE mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna mająca cele zarobkowe może być jedynie Członkiem Wspierającym.

§ 13.
1. Warunkiem przyjęcia członka Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja Statutu Stowarzyszenia i podpisanie deklaracji członkowskiej;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za umyślne przestępstwa
i przestępstwa skarbowe.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
w drodze uchwały.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.
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4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być
członkami Stowarzyszenia jednakże bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym
Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów
Stowarzyszenia.
5. Małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia, mogą należeć do Stowarzyszenia i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu
Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnych zdolnościach do
czynności prawnych.
§ 14.
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna, która wykaże się działaniem na
rzecz dobrostanu ptaków egzotycznych lub przedstawi pozytywną opinię co najmniej
jednego członka Stowarzyszenia
2. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz i organów
Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenia bezpłatnie lub w obniżonych cenach;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) nieodpłatnego brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji
jego celów;
b) brania udziału w walnych zebraniach członków;
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek.
§ 15.
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 na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu na
ręce Zarządu deklaracji woli włączenia w poczet Członków Wspierających
Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mogą tworzyć Rady Doradcze i Naukowe Stowarzyszenia za
akceptacją Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający powinien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, ma
obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
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§ 16.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub ma osiągnięcia na polu
związanym z działalnością Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego może następować na wniosek Zarządu lub
5 członków zwyczajnych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Wszyscy
byli prezesi wraz z ustąpieniem z pełnionej funkcji prezesa, otrzymują tytuł członka
honorowego.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych
władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5. Do obowiązku każdego członka należy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
6. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesięcy,
c) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
d) utraty praw publicznych,
e) na pisemny umotywowany wniosek 3 członków Stowarzyszenia po
pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd,
f) działania na szkodę stowarzyszenia;
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
7. Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Do czasu
rozpatrzenia odwołania przez najbliższe Walne Zebranie Członków osoba taka zostaje
zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ V
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 17.
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również ich odwoływanie,
odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Wybory członków do władz Stowarzyszenia odbywają się według następujących
zasad:
1) Każdy Członek Zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu ma do
dyspozycji jeden głos. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków nie są
zobowiązani do oddania głosu.
2) Wybór członków władz odbywa się zwykłą większością głosów.
3) Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
4) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej
liczby głosów, gdy nieobsadzonych miejsc we władzach pozostało mniej niż
liczba tych kandydatów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.
4. Nie można jednocześnie pełnić roli Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Funkcję we władzach
Stowarzyszenia można sprawować przez dowolną ilość kadencji.
6. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji;
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród
przedstawicieli Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba
dokooptowanych członków władz nie przekroczy 2/3 liczby członków pierwotnie
pochodzących z wyborów. W przeciwnym razie Zarząd zobowiązany jest zwołać
Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
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§ 18.
1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej
połowa Członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w terminie pierwszym, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w terminie drugim,
tego samego dnia 30 minut później, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia,
o ile drugi termin podany był w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków.
§ 19.
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Składa się ono ze
wszystkich członków Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni biorą udział z głosem
stanowiącym. Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym. W Walnym Zebraniu mogą brać udział zaproszeni goście
z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 5 lat przez Zarząd
Stowarzyszenia, po uprzednim zawiadomieniu pisemnie lub drogą elektroniczną na
adresy poczty elektronicznej podane w deklaracjach członkowskich, Członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Jeśli w pierwszym terminie nie zbierze się kworum Zarząd zwołuje
Walne Zebranie Członków w drugim terminie. Do podjęcia uchwał w drugim terminie
nie jest wymagane kworum.
5. Jeśli od daty wpłynięcia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków upłyną 3
miesiące, a Zarząd zgromadzenia nie zwoła, zebranie może zwołać Komisja
Rewizyjna.
6. Walne Zebranie Członków może podejmować decyzje we wszystkich sprawach
dotyczących Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

wybór i odwoływanie wszystkich organów Stowarzyszenia;
wybór i odwołanie Prezesa Zarządu;
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie budżetu;
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz i organów Stowarzyszenia;
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
a) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
b) powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami Zarządu
c) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.
§ 19.
Zarząd

1. Zarząd zajmuje się bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych na okres
5 lat. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie. Prezes pełni funkcję
przewodniczącego Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Termin i miejsce obrad prezes podaje do
wiadomości wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 15 dni przed terminem
zebrania.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia;
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) ustalanie wysokości składek członkowskich;
5) sporządzanie planów pracy i budżetu;
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6) uchwalenie
dokumentów
regulujących
wewnętrzne
funkcjonowanie
Stowarzyszenia;
7) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
11) przyjmowanie i odwoływanie Członków Zwyczajnych i Wspierających;
12) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie tytułu Członka Honorowego;
13) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
14) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji a w szczególnych
przypadkach zwalnianie z obowiązku ponoszenia opłat członkowskich.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby Członków, w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania co kwartał informacji z własnej
działalności. Informacje te powinny być dostępne dla członków Stowarzyszenia.
9. W uzasadnionych przypadkach głosowanie Zarządu może odbyć się w drodze
ustalenia telefonicznego, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź
ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia
wszystkich Członków Zarządu o treści głosowanej uchwały. W takich sytuacjach
protokół z podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków, w tym w sprawach
majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa
Zarządu oraz jednego z Członków Zarządu.
12. Sprawozdanie Finansowe stowarzyszenia wymaga podpisu wszystkich członków
zarządu.
§ 20.
Komisja rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Członków komisji wybiera Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swego
Przewodniczącego, kierującego jej pracami.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

grona
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5.

6.
7.

8.

1) kontrolowanie działalności Zarządu;
2) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli;
4) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
5) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu;
6) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
7) wskazywanie jednego ze swoich członków do zawierania umów z członkami
Zarządu;
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez
Zarząd
w terminie ustalonym Statutem;
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
10) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium członkom Zarządu.
Zebranie Komisji Rewizyjnej może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, bądź
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustalenia korespondencyjnego,
z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej
o treści głosowanej uchwały. W takich sytuacjach protokół z podjęcia uchwały
sporządza się na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjne
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) Nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia;
3) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) Nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
5) Mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
spraw
§ 21.
Sekcje specjalistyczne

1. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje specjalistyczne dotyczące konkretnej grupy
ptaków egzotycznych albo zagadnienia tematycznego.
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2. Do utworzenia sekcji tematycznej potrzebnych jest minimum dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym jednego, który będzie opiekunem sekcji. Można
być jednocześnie członkiem kilku sekcji specjalistycznych.
3. Sekcje specjalistyczne tworzone są na drodze uchwały Zarządu i mogą posługiwać się
nazwą: Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych Sekcja (…).

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE
STOWARZYSZENIA
§ 22.
1. Zmiana Statutu wymaga wprowadzenia jej do porządku obrad Walnego Zebrania
Członków w zawiadomieniu z dołączeniem tekstu proponowanej zmiany oraz
dołączeniem stanowiska Zarządu Stowarzyszenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Statutu wymaga zwykłej większości
głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 23.
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej
połowę Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz
przeznaczenie majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.
4. Postanowienia Statutu Stowarzyszenia są nadrzędne wobec regulaminów i uchwał
Stowarzyszenia.
5. Uchwały i regulaminy podjęte wbrew postanowień Statutu Stowarzyszenia są
nieważne.

16

