
REGULAMIN SPOŁECZNEGO INSPEKTORATU DS. OCHRONY
ZWIERZĄT FUNDACJI MAM POMYSŁ 

§1 
Organizacja społecznego Inspektoratu ds. ochrony zwierząt Fundacji Mam Pomysł 

1. Inspektorat FMP jest integralną częścią Fundacji Mam Pomysł i działa w ramach jego struktury.
2. Zgodnie z §7 pkt 4 Statutu Fundacji Mam Pomysł, Fundacja może powoływać społecznych 
inspektorów ds. ochrony zwierząt.
3. Kontrolę nad działalnością Inspektoratu FMP sprawuje Zarząd Fundacji Mam Pomysł z siedzibą 
w Świdnicy, jemu też podlegają wszyscy Społeczni Inspektorzy ds. ochrony zwierząt.
4. W skład Inspektoratu FMP wchodzą:
-Zarząd FMP, 
- Koordynator Inspektoratu,
- Społeczni Inspektorzy ds. ochrony zwierząt.
5. Inspektorów ds. ochrony zwierząt powołuje Zarząd Fundacji Mam Pomysł. 6. Zarząd Fundacji 
Mam Pomysł wyznacza Koordynatora Inspektoratu, odpowiedzialnego za nadzór nad działaniami, 
kontrolę, wyznaczanie planu działania Inspektorów.

§2 
Cel społecznego Inspektoratu ds. ochrony zwierząt Fundacji Mam Pomysł 

1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im 
pomocy,
2. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
3. 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,
4. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz 
wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
5. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów w zakresie wydawania 
przepisów i praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym 
związanych,
6. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

§3 
Zadania Społecznych Inspektorów ds. ochrony zwierząt 

1. Społeczny Inspektor ds. ochrony zwierząt ma za zadanie:
a) Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu 
oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 Ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt 
rozporządzeniach ministrów. 
b) Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i 
czynne w nich uczestnictwo. 
c) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do 
których upoważnia inspektora obowiązujące prawo według wytycznych Fundacji Mam Pomysł i 
uchwalonych przez organizację wzorów dokumentów.
d) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach 
dotyczących złego traktowania zwierząt.



e) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt. 
f) Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt. 
g) Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów 
związanych z realizacją przepisów Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt . 
h) Występowanie o zgodę w sprawie podejmowania ważnych decyzji, nieuregulowanych 
Regulaminem, dot. interwencji, do Zarządu Fundacji Mam Pomysł. 
i) Powiadamianie o przeprowadzonych interwencjach poprzez przesyłanie drogą mailową notatek 
służbowych z przeprowadzonych interwencji, opatrzonych dokumentacją fotograficzną w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty przeprowadzenia interwencji.
j) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sprawach karnych dotyczących 
przeprowadzonych przez siebie interwencji. 
k) uczestnictwo w organizowanych przez Zarząd i Koordynatora zebraniach, szkoleniach, 
warsztatach. 

§4 
Uprawnienia społecznego inspektora ds. ochrony zwierząt 

1. Społeczny inspektor ds. ochrony zwierząt Fundacji Mam Pomysł jest przedstawicielem 
organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona praw zwierząt. (§7 pkt. 1A Ustawy o 
ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.) W związku z tym posiada następujące uprawnienia:
a). 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.
b). Składanie wniosków o odebranie zwierzęcia na okres tymczasowy w przypadku gdy zwierzę jest
rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane.
c). w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego
właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może decydować o odebraniu mu zwierzęcia, 
zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
d). w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, 
stwierdzanie potrzeby jego uśmiercenia.
e). realizacja kontroli, wraz z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii (po uzyskaniu zgody) dot. 
dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, 
cyrkach.
2. Kontrole i interwencje społecznego inspektora ds. ochrony zwierząt prowadzone są zgodnie z 
wewnętrznymi wytycznymi Fundacji Mam Pomysł i opierają się o wzory dokumentów 
zatwierdzone przez Zarząd i Koordynatora.

§5 
Rekrutacja społecznych inspektorów d/s ochrony zwierząt 

1. Społeczni inspektorzy d/s ochrony zwierząt odbywają kurs przygotowawczy pod nadzorem 
Prezesa Zarządu Fundacji Mam Pomysł i Koordynatora Inspektoratu. O jego długości decydują 
wskazane osoby.
2. Kurs przygotowawczy zakończony jest egzaminem potwierdzającym wiedzę z zakresu 
obowiązującego prawa i dobrostanu zwierząt.
3. Inspektorem zostaje osoba współpracująca z organizacją w charakterze wolontariatu przez 
minimum 6 miesięcy lub pracownik zrekrutowany na zasadach określanych przez Zarząd Fundacji.
4. Społeczni inspektorzy ds. ochrony zwierząt podpisują porozumienie wolontariackie określające 
ich funkcję i wstępują w szeregi Fundacji Mam Pomysł na zasadzie wolontariatu.
5. Fundacja może zatrudniać pracownika w charakterze społecznego inspektora ds. ochrony 
zwierząt. Jego obowiązki reguluje zawarta umowa.



6. Rezygnacja z pełnienia funkcji społecznego inspektora ds. ochrony zwierząt następuje w formie 
pisemnej.
7. Społecznemu Inspektorowi ds. ochrony zwierząt mogą zostać odebrane uprawnienia przez 
Zarząd FMP wskutek łamania postanowień Regulaminu.

§6 
Legitymacja Inspektorów społecznych inspektorów d/s ochrony zwierząt 

1. Legitymacje otrzymują społeczni inspektorzy ds. ochrony zwierząt, którzy przeszli proces 
rekrutacji i uchwałą Zarządu zostali włączeni w struktury Inspektoratu.
2. Wzór legitymacji określa Zarząd Fundacji Mam Pomysł.
3. Każda legitymacja zawiera informację o pełnionej funkcji, indywidualny numer, zdjęcie i dane 
osobowe społecznego Inspektora ds. ochrony zwierząt.
4. Każdy inspektor ma obowiązek okazania legitymacji przed rozpoczęciem kontroli 
kontrolowanemu, a także funkcjonariuszom Policji, przedstawicielom urzędów gmin, innych 
instytucji współdziałających z Fundacją, na żądanie.
5. Legitymacje stanowią własność Fundacji i mogą zostać inspektorom odebrane w razie rażącego 
zaniedbania a także muszą zostać zdane Zarządowi w razie rezygnacji z pełnionej funkcji.

 §7 
Roszczenia, uwagi do działalności 

1. Za działania prowadzone przez społecznych inspektorów ds. ochrony zwierząt odpowiada Zarząd
Fundacji Mam Pomysł. Wszelkie uwagi i skargi przyjmowane są drogą poczty tradycyjnej, poczty 
elektronicznej.

Regulamin zaktualizowano, uchwalono i podpisano w dniu 14.01.2021 r.
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