
S T A T U T
Stowarzyszenia ROTT.PL
z siedzibą w OTWOCKU

z dnia 01.11.2022 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie  o  nazwie  Stowarzyszenie  ROTT.PL zwane  dalej  Stowarzyszeniem  jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, powołanym
dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym statucie. 

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 
w  zakresie  niezbędnym  do  właściwego  realizowania  swoich  statutowych  celów
Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  także  poza  granicami  Rzeczypospolitej
Polskiej
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Otwock.

§ 4

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 5

Stowarzyszenie  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w  przepisach
szczególnych.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym zakresie działania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. O przystąpieniu  bądź  wystąpieniu  z  organizacji,  o  których  mowa w ust.  1,  decyduje
Zarząd.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celami działania Stowarzyszenia są: 
1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności na rzecz zwierząt w szczególności

rottweilerów lub w typie rasy lub innych ras uważanych powszechnie za agresywne. 
2. Uświadamianie,  edukacja  w  zakresie  właściwego  zachowania  się  człowieka  w

kontakcie ze zwierzętami
3. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.  

a. wspieranie  wszelkich  działań  mających  na  celu  zapobieganie  i  zwalczanie
bezdomności  zwierząt  oraz  wspieranie  placówek  świadczących  pomoc
zwierzętom,

b. otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich  
w domach tymczasowych lub schroniskach,

c. działalność adopcyjna,
d. przeciwdziałanie  wszelkim  formom  stosowania  okrucieństwa,  przemocy  

i bestialstwa wobec zwierząt,
4. Tworzenie  i  prowadzenie  ośrodków  rehabilitacyjnych,  adopcyjnych  zwierząt,  

w szczególności rottweilerów lub w typie rasy lub innych ras uważanych powszechnie
za agresywne.

5. Ochrona zwierząt. 
6. Inicjowanie i realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych mających na celu

bezpieczeństwo i zdrowie człowieka
7. Integracja społeczna dla zrównoważonego rozwoju.

§ 8

Działalność  statutowa  Stowarzyszenia  może  być  prowadzona  zarówno  jako  działalność
nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele  poprzez  odpłatną  i  nieodpłatną  działalność  pożytku
publicznego, to jest:

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

1. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów PKD 82.30 Z
2. organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie postępowania behawioralnego ze

zwierzętami, szczególnie ras uważanych za agresywne PKD 94.99 Z
3. wydawanie pism, biuletynów i innych publikacji PKD 58.19 Z
4. wydawanie książek PKD 58.11 Z
5. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, adopcyjnych zwierząt PKD 96.09 Z
6. tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, PKD 59.20 Z
7. Współpracę  z  organizacjami  samorządowymi  i  instytucjami  państwowymi  

w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych PKD 94.99 Z 
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Nieodpłatana działalność pożytku publicznego:

1. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów PKD 82.30 Z
2. organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie postępowania behawioralnego ze

zwierzętami, szczególnie ras uważanych za agresywne PKD 94.99 Z
3. wydawanie pism, biuletynów i innych publikacji PKD 58.19 Z
4. wydawanie książek PKD 58.11 Z
5. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, adopcyjnych zwierząt PKD 96.09 Z
6. tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, PKD 59.20 Z
7. Współpracę  z  organizacjami  samorządowymi  i  instytucjami  państwowymi  

w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych PKD 94.99 Z 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna.
2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna  zainteresowana  działalnością

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład  

w  realizację  celów  Stowarzyszenia  lub  w  inny  szczególny  sposób  zasłużyła  się  dla
Stowarzyszenia.

4. Członków  zwyczajnych  i  wspierających   przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd,  na
podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu.
6. Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba, która w żaden sposób nie przyczynia się

bezpośrednio do rozmnażania zwierząt.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania  z  urządzeń,  świadczeń  i  pomocy  Stowarzyszenia,  z  zastrzeżeniem

postanowień § 29.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w § 11 ust.1 pkt b i c.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych

świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
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3. Członek honorowy ma obowiązek godnie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i
zasadami  humanitarnego  traktowania  zwierząt  reprezentować  Stowarzyszenie  i
propagować jego cele. 

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie

Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  z  powodu  nie  usprawiedliwionego

zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej  3 miesięcy,  lub
postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia, 

d) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd  zobowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  członka  o  skreśleniu,  podając

przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

3. Do  osób,  którym  odmówiono  prawa  członkostwa  stosuje  się  odpowiednio  zasady
określone w ust. 2.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a wybór ich członków odbywa
się  w  głosowaniu  tajnym,  przy  obecności  minimum  6  członków  zwyczajnych
uprawnionych do głosowania.

2. Kadencja każdorazowo rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy z upływem dnia 31
grudnia, z zastrzeżeniem iż:
a) Zarząd zostaje zwolniony z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą przyjęcia przez

Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji,
b) Komisja Rewizyjna zostaje zwolniona z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą

przyjęcia  przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania z  jej  działalności  za
cały okres kadencji.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli postanowienia Statutu lub
przepisy prawa nie  stanowią  inaczej.  Jeżeli  w posiedzeniu  nie  uczestniczy wymagana
liczba członków, wówczas w następnym terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte
zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków. 

§ 16

W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka wybieralnych władz
Stowarzyszenia  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  może  być,  każdorazowo  uzupełniany
uchwałą  władzy  Stowarzyszenia,  w  której  nastąpił  vacat,  do  1/3  składu  pochodzącego  
z wyboru.
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Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. Członkowie  Zwyczajni  mogą  uczestniczyć  w  Walnym  Zebraniu  Członków  za
pośrednictwem  pełnomocnika.

4. Walne Zebranie Członków obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
5. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  Zarząd  raz  na  5  lat   w  terminie  nie

późniejszym  niż  jeden  miesiąc  przed  upływem  kadencji  Zarządu.  W  przypadku  nie
zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  powyższym  terminie  przez
Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub na
pisemny wniosek: 
a) Komisji Rewizyjnej, lub 
b) co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia, 
w  terminie  jednego  miesiąca  od  dnia  złożenia  wniosku.  W przypadku  nie  zwołania
Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  powyższym  terminie  przez  Zarząd,
zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.

7. Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  się  za  pomocą  listów  poleconych  wysłanych  co
najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków informując o miejscu,
terminie i porządku obrad. 

8. W  sytuacjach  nadzwyczajnych  Zarząd  za  zgodą  Komisji  Rewizyjnej  może  zwołać
Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  bez  zachowania  30  dniowego  terminu
powiadomienia.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
4) wybór i odwoływanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie dziesięcioletnich  sprawozdań z działalności władz

Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie  wniosków  i  postulatów  zgłoszonych  przez  członków

Stowarzyszenia lub jego władze,
7) pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
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Rozdział VI
Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 1 - 3 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu
4. Członkiem zarządu osoba skazana  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) podejmowanie  decyzji  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  majątku  nieruchomego  

i ruchomego,
4) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
10) sporządzanie  i  podawanie  do  publicznej  wiadomości  corocznych  sprawozdań  

z działalności Stowarzyszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja  Rewizyjna  jest  władzą  Stowarzyszenia,  która  jest  powołana  do  sprawowania
kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna powołuje ze swego składu:
a) przewodniczącego,
b) zastępcę przewodniczącego,
c) sekretarza w przypadku Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osób

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być: 
a) członek  organu  zarządzającego  ani  osoba  pozostająca  z  nimi  w  stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
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3) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez
Zarząd   w terminie lub trybie ustalonym statutem,

4) składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie udzielenia
absolutorium Zarządowi,

5) uchwalanie Regulaminu Komisji,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności  Stowarzyszenia,  w tym

sprawozdania finansowego.

§ 23

Zarząd  zobowiązany  jest  do  zajęcia  stanowiska  wobec  wniosku  Komisji  Rewizyjnej
wynikającego  z  przeprowadzonej  kontroli  w  terminie  1  miesiąca  od  doręczenia  wniosku
Zarządowi.

§ 24

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział  z  głosem  doradczym  
w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VIII
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

Majątek  Stowarzyszenia  stanowią  nieruchomości,  ruchomości,  prawa  majątkowe  środki
płatnicze i papiery wartościowe.

§ 26

1. Stowarzyszenie czerpie środki ze:
a) zgromadzonego majątku,
b) dotacji,
c) darowizn, zapisów i spadków,
d) loterii i zbiórek,
e) 1,5%  podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 27

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia,  prowadzenia jego spraw oraz zaciągania zobowiązań
upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

§ 29

Stowarzyszeniu zabrania się:

1. 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
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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 z celu statutowego, 

4. 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.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Zmianę  statutu  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia  uchwala  Walne  Zebranie  Członków
większością  2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do
głosowania.

2. Zmiana  statutu  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia  mogą  być  przedmiotem  Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy,  gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 7 należy
dołączyć projekt stosownych uchwał.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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