REGULAMIN FUNDACJI OCHRONY ZWIERZĄT ANIMAL SECURITY

I. ORGANIZACJA ANIMAL SECURITY
§1
1. Fundację Ochrony Zwierząt Animal Security w Polsce stanowią Fundatorzy.
§2
2. Inspektorami Animal Security są:
a) Prezes;
b) Powołani Inspektorzy.
§3
3. Na szczeblach organizacyjnych Inspektoratu powołuje się Inspektora do spraw
kontroli dobrostanu zwierząt.
§4
4. Inspektorów Animal Security powołuje się na wniosek Prezesa, po pozytywnej opinii
członków Sądu Koleżeńskiego, powołanych przez Zarząd.
5. Na Inspektora Animal Security może być powołana osoba, która spełnia następujące
warunki:
a) posiada pełne prawa cywilne i obywatelskie;
b) jest członkiem Animal Security;
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c) nie była karana;
d) ukończyła szkolenie inspektorskie.
6. Zarząd Główny Animal Security może odwołać inspektora Fundacji na wniosek
Prezesa, po zasięgnięciu opinii członków Sądu Koleżeńskiego.
7. Inspektor może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji do Zarządu, zachowując drogę
służbową.
§5
8. Zarząd Animal Security kieruje działalnością Fundacji poprzez wydawanie zarządzeń
i poleceń oraz formułowanie wytycznych zgodnie z określonymi zadaniami dla
podległych mu Inspektorów. Zarząd Animal Security może podjąć wszelkie czynności
należące do zadań Inspektoratu lub zlecić ich wykonanie podległym mu Inspektorom.
9. Zarząd Animal Security kieruje działalnością Fundacji na wyznaczonym terenie
swojego Okręgu poprzez wydawanie poleceń oraz formowania wytycznych zgodnych
z określonymi zadaniami dla Inspektorów.
10. Każdy Inspektor po skoordynowaniu działań z Zarządem, może podjąć działania
służbowe poza przydzielonym terenem.
§6
11. Inspektor Animal Security w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze
pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego
życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).
§7
12. Inspektor jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w regulaminie
bezzwłocznie kierując się zasadą bezstronności obiektywizmu i poszanowania prawa.
13. Inspektor przy wykonywaniu swoich czynności służbowych jest osobą niezależną,
kierująca się tylko zasadami prawnymi, statutowymi i regulaminowymi oraz
wytycznymi Zarządu.
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§8
14. Zarząd Animal Security określa zasady podejmowania interwencji oraz zasady
sprawozdawczości dla Inspektorów, które omawia w załączniku nr 1.
15. Zarząd Animal Security opracuje wzór legitymacji oraz zasady jej użytkowania.
Zasady użytkowania legitymacji inspektorskiej, zostaną określone w załączniku nr 2.
16. Zarząd Animal Security opracuje wzór umundurowania i określi zasady jego
Użytkowania w załączniku nr 3.
§9
17. Inspektor legitymuje się legitymacją służbową oraz identyfikatorem Inspektora
Animal Security, które musi posiadać podczas interwencji lub kontroli.
18. Inspektor

występujący

podczas

wykonywania

czynności

służbowych

może

występować w ubraniu codziennym lub interwencyjnym.
§10
19. Inspektorzy Fundacji mogą otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia:
a) pochwała z wpisaniem do akt;
b) dyplom uznania.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
§11
1. Inspektor Animal Security odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe,
w tym za nie respektowanie statutu Fundacji, regulaminu Animal Security, przepisów
prawa oraz zarządzeń i poleceń wydanych przez przełożonego w ramach zadań
Fundacji.
2. Inspektorzy Fundacji mogą otrzymywać następujące kary dyscyplinarne za uchybienia
w pracy Inspektora lub ciężkie naruszenie dyscypliny pracy Inspektora:
a) upomnienie ustne;
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b) upomnienie z wpisaniem do akt;
c) zawieszenie w czynnościach służbowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
d) odwołanie Inspektora ze stanowiska i przeniesienie go na niższe stanowisko
funkcyjne;
e) pozbawienie Inspektora uprawnień.
3. Kary dyscyplinarne upomnienie ustne, upomnienie z wpisaniem do akt wymierza Sąd
koleżeński. Ukaranemu przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wymierzenia
kary do przełożonego, który wymierzył karę, zachowując drogę służbową.
4. Karę odwołania ze stanowiska Inspektora Animal Security może wymierzyć Zarząd na
wniosek Prezesa. Ukarany może odwołać się od wymierzonej kary do z prośbą
o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni zachowując drogę służbową odwołania.
Odrzucenie zażalenia przez Zarząd Animal Security nie podlega powtórnemu
zaskarżeniu.
5. Karę pozbawienia uprawnień może wymierzyć Zarząd Animal Security na wniosek
Prezesa po zaopiniowaniu przez Sąd Koleżeński. Ukarany może odwołać się od
wymierzonej kary do Zarządu z prośbą o ponowne rozpatrzenie w ciągu 14 dni
zachowując drogę służbową.
6. Za wykroczenia statutowe oprócz kar zawartych w regulaminie Inspektor może
ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie ze Statutem Animal Security.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do regulaminu Animal Security

Na podstawie paragrafu 8 pkt. 1 Regulaminu Animal Security ustanawia się następujące
zasady podejmowania interwencji oraz sprawozdawczości dla Inspektorów:
1. Zgłoszone przypadki są ewidencjonowane wyłącznie w zeszycie interwencji.
2. Zgłoszona sprawa winna być rozpatrzona bezzwłocznie i zakwalifikowana do
dalszego postępowania.
3. Należy poinformować każdą osobę, która zgłosiła sprawę o sposobie załatwienia
interwencji.
4. Inspektor nie ma prawa ujawniać źródła informacji o sprawie.
5. Zgłoszenie anonimowe jest rozpatrywane w sprawach przestępstw określonych w art.
6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.
6. Upomnienie może być wysłane bez podjęcia wizji lokalnej wyłącznie w przypadkach
absolutnego braku możliwości zebrania materiału dowodowego w sprawie.
7. Uczestniczenie w spawach karnych, które prowadzi Inspektor w sądzie jest
Obowiązkowe.
8. Inspektor ma obowiązek zakończyć sprawę, którą podjął.
9. W każdej interwencji dobro zwierzęcia musi być priorytetowe.
10. Interwencje załatwiane przez telefon muszą być także ewidencjonowane.
11. Interwencja nierozpatrzona nie może zostać umorzona.
12. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia inspektor może zastosować
szczególne środki działania.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do regulaminu Animal Security

Na podstawie paragrafu 8 pkt. 2 Regulaminu Animal Security ustanawia się następujące
zasady postępowania z legitymacją Inspektora:
1. Inspektor Animal Security jest upoważniony do otrzymania stałej legitymacji, którą
wydaje Zarząd.
2. Inspektor posługujący się legitymacją winien ją odpowiednio zabezpieczyć, chroniąc
przed zniszczeniem, zgubieniem i osobami trzecimi.
3. Inspektor nie może podczas interwencji wręczać legitymacji osobom postronnym.
4. Zakazuje się posługiwania legitymacją Animal Security, w celu innym, niemającym
nic wspólnego z działaniami określonymi w statucie Fundacji.
5. Inspektor w przypadku zgubienia legitymacji służbowej winien jest bezzwłocznie
zawiadomić Zarząd oraz o ile zajdzie taka konieczność zamieścić informację
o zagubieniu tego dokumentu do publicznej wiadomości.
6. Inspektor w przypadku rezygnacji z pracy w Animal Security winien w jej momencie
złożyć legitymację Zarządowi. To samo dotyczy okresu zawieszenia w pracy
Inspektora.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do regulaminu Animal Security

Na podstawie paragrafu 8 pkt 3 Regulaminu Animal Security ustanawia się następujący
wzór umundurowania Inspektora oraz zasady postępowania z mundurem:
1. Inspektor Animal Security winien nosić mundur zawsze podczas pełnienia
obowiązków służbowych (z wyjątkiem interwencji, których dobro nakazuje
odstąpienie od tego obowiązku).
2. Mundur należy zachować zawsze w stanie schludnym i czystym oraz nie wolno
dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Mundur Inspektora musi być przez niego zwrócony w przypadku rezygnacji z pracy
lub zawieszenia w czynnościach Inspektora w przeciągu 7 dni od momentu
zakończenia umowy o pracę lub ustania zobowiązania wykonywania pracy
w przypadku inspektorów społecznych.
4. Mundur wymagający wymiany z powodu zniszczenia winien zostać przekazany
Zarządowi Animal Security. O ile zniszczenie munduru nastąpi z winy Inspektora
będzie on musiał pokryć koszty naprawy lub wydania nowego munduru.
5. Inspektor Animal Security, który otrzymał mundur zakupiony ze środków
finansowych Animal Security, a z przyczyn nieusprawiedliwionych zrezygnuje
z pracy winien zwrócić koszty umundurowania.
6. Mundur jest własnością Animal Security.
7. Mundur Inspektora Animal Security składa się z:
a) kamizelki odblaskowej z naszytym logo Fundacji;
b) czarnej lub białej koszulki z krótkim rękawem, z naszytym logo Fundacji;
c) czarnej lub granatowej kurtki z doczepioną blachą w kolorze logo oraz naszytym logo
Fundacji;
d) czarnej lub granatowej czapki „bejsbolówki” z naszytym logo Fundacji.
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8. W przypadku braku możliwości nabycia munduru Inspektor może posługiwać się
następującymi elementami umundurowania:
a) blachą w kolorze logo, przyczepioną do garderoby;
b) czapką „bejsbolówką”.
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