FUNDACJA MAM POMYSŁ
REGULAMIN INSPEKTORATU FUNDACJI MAM POMYSŁ
I. Organizacja Inspektoratu FMP

1. Inspektorat FMP jest integralną częścią Fundacji Mam Pomysł i działa w ramach
jego struktury.
2. Kontrolę nad działalnością Inspektoratu FMP sprawuje Zarząd Fundacji Mam
Pomysł z siedzibą w Bielawie, jemu też podlegają wszyscy Społeczni
Inspektorzy ds. ochrony zwierząt.
3. W skład Inspektoratu FMP wchodzą:
- Zarząd FMP,
- Społeczni Inspektorzy ds. ochrony zwierząt.
4. Inspektorów ds. ochrony zwierząt powołuje Zarząd Fundacji Mam Pomysł.
II. Cel Inspektoratu
Zgodnie z Rozdz. 2 Statutu Fundacji Mam Pomysł celem Inspektoratu jest,:

1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie
2.
3.
4.
5.
6.

i niesienie im pomocy,
aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw
w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie
z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania
i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów
w zakresie wydawania przepisów i praw zwierząt oraz współuczestniczenie
w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych
zwierząt.
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III. Zadania Społecznych Inspektorów ds. ochrony zwierząt
1. Społeczny Inspektor ds. ochrony zwierząt ma za zadanie:
• Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w
ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w
dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
• Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad
zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
• Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych
zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
• Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w
sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
• Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
• Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
• Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych
tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie
zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt FMP we współpracy z Zarządem
Fundacji.
•Występowanie o zgodę w sprawie podejmowania ważnych decyzji dot. interwencji do
Zarządu Fundacji Mam Pomysł.
• Powiadamianie o przeprowadzonych interwencjach poprzez przesyłanie drogą
mailową sprawozdań z przeprowadzonych interwencji, opatrzonych dokumentacją
fotograficzną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przeprowadzenia interwencji.
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a) Ważne decyzje o których mowa w zadaniach Społecznego Inspektora ds. ochrony
zwierząt to:
1. wykonywanie przez inspektora prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczenie
w postępowaniach przygotowawczych oraz występowanie przed sądem jako
oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, a przed kolegium ds. wykroczeń jako
oskarżyciel publiczny.
2. Składanie wniosków o odebranie zwierzęcia na okres tymczasowy
w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie
traktowane.
3. w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u
dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebranie
mu zwierzęcia, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
4. w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia
cierpień zwierzęcia, stwierdzanie potrzeby jego uśmiercenia.
5. realizacja kontroli, wraz z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii (po uzyskaniu
zgody) dot. dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu,
transporcie, laboratoriach, cyrkach,
IV. Rekrutacja społecznych inspektorów d/s ochrony zwierząt.
1. Społeczni inspektorzy d/s ochrony zwierząt odbywają kurs przygotowawczy,
którego warunkiem jest złożenie egzaminu.
2. Społeczni inspektorzy ds. ochrony zwierząt podpisują deklarację (wzór
w załączniku nr 2) i wstępują w szeregi FMP.
3. Rezygnacja z pełnienia funkcji społecznego inspektora ds. ochrony zwierząt
następuje w formie pisemnej.
4. Społecznemu Inspektorowi ds. ochrony zwierząt mogą zostać odebrane
uprawnienia przez Zarząd FMP wskutek łamania postanowień Regulaminu.
V. Legitymacja Inspektorów społecznych inspektorów d/s ochrony zwierząt
1. Legitymacje zatwierdza Zarząd Fundacji Mam Pomysł poprzez uchwałę.
2. Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie dnia 30.12.15 r.
Na podstawie uchwały Zarządu FMP nr: 11/2015
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