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S T A T U T 
Stowarzyszenia humanitarno-ekologicznego „Dla braci mniejszych” 

 
Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Organizacja społeczna nosi nazwę: Stowarzyszenie humanitarno-ekologiczne „Dla 
braci   mniejszych” – nazwa skrócona – Stowarzyszenie „Mniejsi”  

 
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 

posiada osobowość prawną. 
 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Bielsko - Biała. 

 
4. Stowarzyszenie  działa m.in. na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o  

stowarzyszeniach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. W rozumieniu art. 3 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002 z późn. zm.) Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją społeczną działającą 
w dziedzinie ochrony zwierząt, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego. 

 
§ 2 

 
 

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej 
jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych. Stowarzyszenie może też prowadzić 
działalność poza wyżej określonym obszarem działania, zgodnie z obowiązującym 
porządkiem prawnym. 

 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym zakresie i charakterze działania. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie będzie posługiwać się emblematem wyróżniającym je wśród innych 
organizacji,„ DLA BRACI MNIEJSZYCH” według załączonego wzoru. 
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Rozdział II 
 

CELE STOWARZYSZENIA I  SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 4 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca  z  miłośnikami zwierząt, w   
      szczególności domowych, w tym rozwijanie programu adopcji zwierząt  ; 

  
2. Oddziaływanie na upowszechnienie idei zrównoważenia rozwoju ekosystemu przez 
      edukację  społeczną i poradnictwo dot. humanitarnego stosunku do zwierząt  jako 
      części ekosystemu; 
3.  Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w zakresie ochrony 

zwierząt przed okrutnym traktowaniem, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej, studiującej i in.; 

4. Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt i stosowania 
      ustawy ochronie zwierząt, wymiana doświadczeń i współpraca z innym organizacjami 
      o podobnym profilu; 

 
§ 5 

 
W szczególności cele stowarzyszenia realizowane są przez: 

1) gromadzenie środków na działalność statutową przez zbiórki, sponsoring, imprezy 
publiczne i własną działalność gospodarczą oraz odpłatne usługi 

2) niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym, w schroniskach, wolno 
żyjących, znajdujących się w potrzebie, albo mających właściciela który traktuje je 
niehumanitarnie i w sposób okrutny, przy współdziałaniu z środowiskiem lecznic 
weterynaryjnych, szkolnym, nauczycielskim, naukowym, Policją i Strażą Miejską oraz 
wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi, 

3) szkolenie i instruktaż aktywistów społecznych (animatorów) oraz działaczy 
stowarzyszenia w zakresie ochrony i postępowania ze zwierzętami i kształtowaniu 
postaw proekologicznych w społecznościach lokalnych, 

4) promowanie przez środki masowego przekazu (w tym Internet) pozytywnych 
doświadczeń w działalności edukacyjnej ,przyznawanie wyróżnień honorowych oraz 
zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierząt  i łamania przepisów ustawy o 
ochronie zwierząt w działalności  zewnętrznej adresowanej do lokalnej społeczności, z 
poszanowaniem prawa do ochrony dóbr osobistych i prywatności, 

5) organizowanie i prowadzenie sieci schronisk opiekuńczych dla zwierząt – w miarę 
zgromadzonych środków 

6) prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie powyższych 
celów statutowych 

7) organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal- 
      ności  pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla  
     zwierząt 
8) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w  
     szczególności akcji humanitarnych: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji  
      i identyfikacji zwierząt 
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§ 6 
 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je 
osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i sponsorom zasłużonym dla celów 
realizowanych przez Stowarzyszenie i dla Stowarzyszenia. 

2. Ustanawianie wyróżnień  i odznaczeń, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie 
należy do kompetencji Walnego Zebrania. 

 
Rozdział III 

 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
§ 7 

 
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 
 

1) członków zwyczajnych 
 
2) członków wspierających 
3) członków honorowych 

 
§ 9 

 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby od lat 16, obywatele polscy i krajów Unii 

Europejskiej oraz cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i 
dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do 
realizacji wytyczonych celów. 

2. We władzach stowarzyszenia większość bezwzględną stanowić muszą członkowie 
pełnoletni. 

 
§ 10 

 
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 
uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, której wzór ustali Zarząd 
Odmowa przyjęcia z powodu niespełniania warunków formalnych członkostwa lub rękojmii 
może być przez zainteresowanego zaskarżona do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym 
przedmiocie jest ostateczna. O prawie zaskarżenia należy poinformować w piśmie 
odmawiającym przyjęcia. 

§ 11 
1. Członek zwyczajny posiada: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia 
b) prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach 

wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia, 
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia 
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia 
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i 

nie naruszać solidarności organizacyjnej 
d) regularnie uiszczać składki członkowskie i uczestniczyć w zebraniach 

obowiązkowych 
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3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo za 
wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na umowie o pracę lub w 
stałym zleceniu 

4. Za szczególny wkład pracy członkom Stowarzyszenie mogą być przyznane odznaki i 
wyróżnienia. 

   
 

§ 12 
 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego. 
Skreślenia dokonuje zarząd w następujących przypadkach: 

a) rezygnacji osobistej na piśmie, 
b) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek, pomimo upomnienia, przez okres 

12 miesięcy, 
c) śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych. 
2. Wykluczenie uchwala Zarząd w następujących przypadkach: 

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem 
b) popełnienia czynu hańbiącego który dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia 
3. Przed powzięciem uchwały o wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie 

wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu 
4. Od uchwały Zarządu w ust.1 pkt a i b oraz w pkt 2a i b członek Stowarzyszenia może 

odwołać się na piśmie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od podjęcia uchwały 
lub dowiedzenia się o jej treści. Uchwała Walnego jest ostateczna.                                         

 
 

§ 13 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na 
miejsce i państwo zamieszkania lub siedzibę, która za swą zgodą zostanie przyjętą do 
Stowarzyszenia przez Zarząd. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 
wysokości.  

 
§ 14 

 
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce i państwo 
zamieszkania, której tą godność nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia. 
 

 
§ 15 

 
Członek wspierający i honorowy maja prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu. 
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Rozdział IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

A. Postanowienia ogólne 
 

§ 16 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna 

 
§ 17 

 
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią 
inaczej. 
Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby 
członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością 
głosów obecnych. Przy równym rozkładzie głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i jego porządku i nie 
może być wyznaczonym wcześniej jak pół godziny po pierwszym terminie, co odnotowane 
być musi w protokole posiedzenia. 
Postanowienie ust.2 i 3  nie dotyczy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

B. Walne Zebranie 
 

§ 18 
 
Walne zebranie odbywa się z bezpośrednim udziałem członków lub ich uwierzytelnionych 
pełnomocników. Jeżeli liczba członków przekroczy  100  osób Walne Zebranie odbywa 
się z udziałem delegatów. W wypadku osiągnięcia ¾ tej liczby członków Nadzwyczajne 
Walne Zebranie ustali tryb i sposób wyboru tych  delegatów. 
 

§ 19 
1. Walne Zebranie, zarówno zwyczajne, sprawozdawcze i sprawozdawczo - wyborcze 

jak  nadzwyczajne - jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w minionej kadencji 
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia i w 

szczególności w zakresie finansowym, 
c) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej- Absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia w przypadku zebrania Sprawozdawczo - 
Wyborczego 

d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku zebrania Sprawozdawczo -

Wyborczego 
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f) uchwalanie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 
g) nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia, 
h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkostwa, 
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 
3. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego wśród 

spraw określonych w  ust. 2  ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania 
takiego zebrania. 

4. Członkowie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia 
kolejnego 
Zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może 
odwołać 
Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce 
nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

§ 20 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok na podstawie uchwały Zarządu. 
Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze zwoływane jest co 4 lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd  z własnej inicjatywy lub: 
a) wniosku Komisji Rewizyjnej 
b) pisemnego wniosku co najmniej połowy delegatów na ostatnie Walne Zebranie 

3. Zarząd zawiadamia delegatów o terminie Walnego Zebrania i porządku obrad co 
najmniej na 14 dni przed jego odbyciem,  a szczególnej sytuacji nie cierpiącej zwłoki 
7 dni. 

 
§ 21 

 
W Walnym Zebraniu biorą udział  członkowie Stowarzyszenia (lub delegaci) i przysługuje im 
czynne oraz bierne prawo wyborcze, a także członkowie władz statutowych, z których nie 
członkom Stowarzyszenia przysługuje tylko bierne prawo wyborcze. Zapraszani są 
członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. 
 

§ 22 
 
Walne Zebranie stowarzyszenie po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera 
przewodniczącego lub prezydium obrad. Sposób głosowania i procedowania ustala w 
regulaminie obrad zaproponowanym przez  Prezesa Zarządu do dyskusji i uchwalenia.    
 

C. Zarząd Stowarzyszenia 
 
                                                                           § 23 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia,  reprezentuje je na zewnątrz i podejmuje 
uchwały Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu nad uchwałą decyduje głos 
Przewodniczącego. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne 
działanie dwóch członków Zarządu, z tym, że funkcję kierownika zakładu pracy w 
sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes lub inny członek Zarządu z 
mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd. 
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3. Zarząd może udzielić osobom pracującym w Sekretariacie pełnomocnictw ogólnych 
do działania w imieniu Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu. 

4. Członkowie Zarządu  Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 
za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

  
 

§ 24 
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja uchwał programowych i innych Walnego Zebrania 
b) kierowania bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem 
c) podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa 
d) kierowanie bezpośrednio działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz 

wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem 
Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach ,zgodnie z potrzebami 
podejmowania określonych decyzji jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie 
wymagających kolektywnego działania. 
 
                                                               § 25 

 
1. Zarząd wyłania ze swego składu na pierwszym posiedzeniu Prezesa Zarządu 
2. Zarząd może wykonywać swe działania przy pomocy Sekretariatu. 
3. Skład i szczegółowe zasady działania Sekretariatu określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd. 
4. W razie potrzeby zatrudnienia członka zarządu stosunek pracy w imieniu 

Stowarzyszenia      nawiązuje z nim Prezes Zarządu, a w razie potrzeby zatrudnienia 
Prezesa stosunek pracy nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych 
przez Walne Zebranie. 

 
                                            
                                       D. Komisja Rewizyjna 
 
                                                       § 26 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków  i wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli działalności merytorycznej i 

finansowej, 
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
c) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 
d) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 
e) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
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                                                           § 27 
 

1.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Przewodniczący i 
w miarę potrzeby członkowie maja prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym, szczególnie  w  kwestiach finansowo-gospodarczych. Przy równym rozkładzie 
głosów w głosowaniu nad uchwałą Komisji Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego 
Komisji. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 
1) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  służbowej , oraz pobierać 
wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej 
 
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
Rozdział VI 

 
MAJĄTEK  I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA 

 
§ 28 

 
1.Majątek Stowarzyszenia tworzą: ruchomości i nieruchomości będące własnością 
Stowarzyszenia i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne. Majątek ten służy wyłącznie 
do realizacji celów statutowych. 
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich, 
b) dotacji w tym pochodzących ze środków unijnych i krajów trzecich, darowizn, 

spadków i zapisów, 
c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez, 
d) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych, 
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, ruchomości i nieruchomości, 
f) ofiarności publicznej. 

 
2. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego 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, zwanych dalej “osobami bliskimi” 
 
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia 
 



 9 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób  bliskich, na 
zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 29 

 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku  publicznego. 
2. nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Stowarzyszenie 

przeznacza na działalność  pożytku  publicznego. 
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących, jak również 

do zrzeszeń stowarzyszeniowych. 
 

§ 30 
 

Szczegółowe zasady sprawozdawczości i gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd. Składkę członkowską  w wymiarze rocznym 
ustala Walne Zgromadzenie  a  gromadzeniem jej i  wydatkowaniem na  cele statutowe  i  
organizacyjne zajmuje się Zarząd. Może być uiszczana w wymiarze rocznym z góry lub 
kwartalnie. 
W pierwszym roku działania Stowarzyszenia składka wynosi 20 zł rocznie. Stawka ta 
obowiązuje w latach następnych aż do jej zmiany przez Walne Zgromadzenie. 
 

 
Rozdział VII 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 31 

 
Statut  niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie 
Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków (delegatów). 
 

§ 32 
 
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 
większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów). 
Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy 
innych likwidatorów. 
Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele ochrony zwierząt. 
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