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2. Terenem działania Stowarzyszenia jest 

Rzeczpospolita Polska.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie warsztatów, seminariów i 

konferencji,                                                          

b) organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie 

pomocy humanitarnej,  

c) organizowanie i finansowanie zbiórek i imprez 

publicznych,

d) zakup leków i środków medycznych,

e) zakup żywności, środków higieny i innych 

aktykułów niezbędnych do realizacji celów 

stowarzyszenia,

f) pomoc finansową i rzeczową,

g) organizowanie imprez kulturalnych i 

integracyjnych,

h) działalność ekologiczną oraz działalność w 

celu ochrony środowiska,

i) organizowanie szkoleń przyszłym inpektorom 

ds. ochrony zwierząt w zakresie prawa i 

obowiązków,

j) czynny udział w interwencjach mających na 

celu poprawienie warunków bytowych zwierząt 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 

122 z późn. zm.)

k) współdziałanie z właściwymi instytucjami 

państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu 

oraz ściganiu przęstępstw i wykroczeń 

dotyczących praw zwierząt,

l) współdziałanie z władzami państwowymi i 

organami samorządu terytorialnego w zakresie 

ochrony zwierząt,

ł) prowadzenie działań zmniejszających 

populację bezdomnych zwierząt, a w 

szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i 

kastracji oraz rejestracji i identyfikacji 

bezdomnych zwierząt,

m) organizowanie wolontariatu w oparciu o 

Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt,

n) współpraca z instytucjami oświatowo - 

wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i 

młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do 

zwierząt,

o) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających 

zasób wiedzy kandydatów na inspektorów do 

spraw ochrony zwierząt,

p) współpraca z domami interwencyjnymi, 

tymczasowymi, schriniskami i przytuliskami, w 

celu zabezpieczenia zwierząt bezdomnych.
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1. Cele Stowarzyszenia to:

a) działalność edukacyjna w zakresie opieki nad 

zwierzętami,

b) działalność na rzecz ochrony zwierząt,

c) działalność ekologiczna,

d) działalność w zakresie pomocy społecznej, tj. 

niesienie pomocy rzeczowej i finansowej 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej i zdrowotnej,                                             

e) działalność na rzecz integracji społeczności 

lokalnej.

Członkami Zarządu są:                                          

1. Edyta Wojdacka - Prezes Zarządu,                                              

2. Artur Michalak - Wiceprezes,                                                                                         

3. Ewelina Gawryś - Skarbnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zgodnie z zapisami Regulaminu 

Stowarzyszenia § 6:                                                          

1. Do  składania oświadczeń woli w 

imieniu Stowarzyszenia, w tym sprawach 

majątkowych, uprawniony jest Prezes 

Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający 

jednoosobowo.                                                                                       

2. Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w szczególności w 

sprawach majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.

Stowarzyszenie posiada 

Komisję Rewizyjną, w skład 

której wchodzą:                           

1. Julita Sobczak - 

Przewodnicząca,                            

2. Izabela Niewiadomska - 

Wiceprzewodnicząca,             

3. Dorota Podbielska - 

Sekretarz.

Uchwała Nr 2/2019 

Zebrania 

Założycielskiego  

Członków 

Stowarzyszenia 

zwykłego - Przylądek 

Psiej Nadziei - Ostrołęka 

z dn. 19.08.2019 r. w 

sprawie przyjęcia 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

zwykłego Przylądek Psiej 

Nadziei - Ostrołęka;                     

Uchwała nr 4/2020 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

Zwykłego - "Przylądek 

Psiej Nadziei - 

Ostrołęka" z dnia 

19.01.2020 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu 

Stowarzyszenia 

zwykłego 

(ujednolicenie).     


