STATUT
Ogólnopolskiej Fundacji NaszeZoo.pl
TEKST JEDNOLITY
(uwzględniający zmiany z dnia 7 grudnia 2015 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą "Ogólnopolska Fundacja NaszeZoo.pl" zwana dalej "Fundacją", została
ustanowiona przez Piotra Marka Baranowskiego, zwanego dalej Fundatorem, na podstawie
aktu notarialnego z dnia 12 listopada 2015 roku, sporządzonego przez notariusza Adama
Jackowskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 10/1, rep.
A numer: 4283/2015.
§2
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną
i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz.
203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. 2003 r. Nr 96 poz. 873), niniejszego Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§3
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
§4
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5

1.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Środowiska.

2.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za
rok ubiegły.
§6

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§7
1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
Fundacja może także ustanawiać przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

2.

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy
zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

3.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych.
§8

1.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§9

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe oraz inne wyróżnienia, a także
przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Zasady nadawania oraz przyznawania odznak, tytułów honorowych oraz innych wyróżnień
określają wewnętrzne regulaminy Fundacji.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Fundacji
§10
Celem Fundacji jest:
1.

Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących oraz
przeciwdziałanie stosowaniu wobec zwierząt przemocy w jakichkolwiek jej przejawach,
w tym wszelkim formom stosowania okrucieństwa i bestialstwa fizycznego
i psychicznego.

2.

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.

3.

Wspieranie i systematyczna współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz
zwierząt uznawanych za chore, bezdomne, pokrzywdzone, agresywne lub z uwagi na rasę
niebezpieczne.

4.

Wspieranie działań na rzecz regulacji populacji, w tym propagowanie antykoncepcji,
realizowanie programu sterylizacji i kastracji, a także identyfikacji zwierząt oraz
przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt.

5.

Upowszechnianie idei ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony świata zwierząt.

6.

Rozbudzanie empatii i szacunku dla innych istot, przywracanie ludziom naturalnej
potrzeby bliskości ze zwierzętami, działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa
zrozumienia dla zwierząt.

7.

Prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt oraz innych placówek świadczących
pomoc bezdomnym zwierzętom.

8.

Promowanie i wspieranie inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom
uznawanym za chore, bezdomne, pokrzywdzone i agresywne lub z uwagi na rasę
niebezpieczne.

9.

Wspieranie terapii zwierząt znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności
w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich przez
człowieka lub zagrożonymi niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem przez człowieka.

10. Popularyzacja humanitarnego wolontariatu oraz działań i postaw proekologicznych.
11. Wspieranie i stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia
z zachowaniem ich naturalnych instynktów.
12. Propagowanie wiedzy na temat zwierząt domowych i wolno żyjących z zakresu ich
prawidłowej hodowli i sposobów odżywiania.
13. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z zakresu ochrony
środowiska oraz praw zwierząt.

14. Propagowanie praw zabraniających wiwisekcji.
15. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, podmiotami i organizacjami,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym organizacjami charytatywnymi,
Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej.
16. Edukacja dotycząca prawnych aspektów ochrony zwierząt, a w tym:
a) propagowanie i prowadzenie różnych form terapii z udziałem zwierząt, w tym
prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych, a także działania resocjalizacyjne,
b) kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem, a zwierzęciem,
c) szeroko rozumiana działalność edukacyjna, m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych
i pokazów w placówkach oświatowych i innych, mających na celu naukę obcowania
ze zwierzętami, edukację w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz
integrację,
d) prowadzenie kampanii promocyjnych i szkoleniowych.
17. Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wiedzy ogólnej o zwierzętach
domowych.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

Pomoc finansową lub rzeczową dla właścicieli zwierząt domowych i opiekunów zwierząt
bezdomnych albo wymagających specjalnej opieki, szczególnie w zakresie ich dożywiania,
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, znajdujących się:
a) w domach tymczasowych, prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji lub osoby
wskazane przez Fundację,
b) we wskazanych przez Fundację schroniskach, hotelach dla zwierząt, szpitalach
i klinikach weterynaryjnych.

2.

Prowadzenie oraz wspomaganie akcji adopcyjnych, poprzez:
a) rekrutację i szkolenie wolontariuszy,
b) pomoc w znajdowaniu i selekcji przyszłych właścicieli,
c) kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne warunków bytowania zwierząt,
d) pomoc w aklimatyzacji oraz prowadzeniu zwierzęcia adopcyjnego,
e) współpracę ze szkoleniowcami oraz behawiorystami zwierzęcymi.

3. Współpracę oraz wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym.
4. Czynny udział w rozwiązywaniu problemu populacji zwierząt niechcianych, poprzez:
a) prowadzenie działań edukacyjnych na temat przyczyn i skutków bezdomności
zwierząt,
b) propagowanie i finansowanie sterylizacji bezdomnych psów i kotów, jako jedynego,
bezpiecznego i skutecznego środka zapobiegania bezdomności,
c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji – pozyskiwanie,
rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych,

d) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu
społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach
rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji
i kastracji,
e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami (w tym również
zagranicznymi i międzynarodowymi), współpraca z którymi może przyczynić się do
realizacji celów statutowych Fundacji,
f) udzielanie wsparcia (merytorycznego i finansowego) placówkom i osobom fizycznym
niosącym charytatywną pomoc zwierzętom bezdomnym,
g) zwalczanie przejawów znęcania się na zwierzętami w szczególności poprzez:
i. podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt,
ii. odbieranie zwierząt właścicielom lub opiekunom, celem zapewnienia im
odpowiednich warunków bytowania,
iii. składanie zawiadomień o popełnianych wykroczeniach lub przestępstwach do
organów ścigania oraz innych uprawnionych instytucji,
iv. występowanie przed sądami, organami administracyjnymi oraz innymi
instytucjami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
v. ujawnianie oraz pomoc prawną w zakresie likwidacji miejsc niekontrolowanego
lub niehumanitarnego rozmnażania zwierząt,
vi. współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu
i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
h) pro zwierzęcy lobbing,
i) zakładanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, w których naczelną
zasadą postępowania jest dobro zwierząt (leczenie, przygotowywanie do
towarzyszenia człowiekowi i adopcja lub przygotowanie do życia na swobodzie
– w przypadku kotów miejskich, wolno żyjących),
j) zakładanie ośrodków adopcyjnych dla zwierząt, a także tworzenie i realizacja planu
współpracy tychże ośrodków z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
k) zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt,
l) zakładanie i prowadzenie domów tymczasowych – miejsc czasowego pobytu zwierząt
bezdomnych,
m) zakładanie i prowadzenie hospicjów oraz tzw. szpitalików dla zwierząt, w których
przetrzymywane będą zwierzęta chore, wymagające stałej opieki weterynaryjnej, bądź
będące po zabiegach np. kastracji, sterylizacji i innych,
n) zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji i szkolenia zwierząt,
o) podejmowanie działań zmierzających do organizacji schronisk dla zwierząt we
współpracy z organami samorządu terytorialnego,
p) prowadzenie inspektoratu ds. ochrony zwierząt,
q) organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla
zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli
i opiekunów bezdomnych zwierząt,
r) sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła
wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację,
s) organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań
prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt,
t) realizację programów łączących pomoc potrzebującym zwierzętom z pomocą grupom
społecznym zagrożonym wykluczeniem (np. podopiecznym Domu Dziecka, Domu
Opieki Społecznej, Zakładu Karnego i innym),

u) prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci
i dorosłych, a także prowadzenie terapii z udziałem zwierząt, mających na celu pomoc
osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób,
v) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu, w tym również organizowanie
szkoleń dla wolontariuszy,
w) uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach
i konferencjach, podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji,
x) organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
y) animację wydarzeń kulturalnych i edukację poprzez sztukę: organizowanie
konkursów, wystaw, imprez i tworzenie różnych form sztuki, a także organizowanie
imprez masowych z udziałem zwierząt, jak szkolenia, pokazy, zawody sportowe,
z) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności tworzenie i rozprowadzanie
wydawnictw papierowych i elektronicznych w zakresie materiałów szkoleniowych,
biuletynów, czasopism i innych wydawnictw służących celom statutowym,
aa) inicjowanie i popieranie prac naukowych dotyczących ochrony zwierząt i ochrony
środowiska naturalnego,
bb) organizowanie kampanii tematycznych, przeprowadzanych w sferach: informacyjnej,
edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej oraz kulturalnej i interwencyjnej,
cc) prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa,
dd) organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie,
ee) przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet)
w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Fundacji i inne
dla niej istotne,
ff) promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji,
gg) organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych,
hh) organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych
z obowiązującym prawem,
ii) redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym
organom państwowym, organizacjom i firmom,
jj) przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej
i wewnętrznej,
kk) zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony
zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne,
filmy video, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne) i udostępnianie ich
zainteresowanym,
ll) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju
i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
mm)
współpracę z Policją i Strażą Miejską,
nn) pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin,
oo) inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
5.

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić odpłatnie działalność
pożytku publicznego w zakresie:
a) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD: 58.14.Z), działalność
odpłatna, za pomocą, której realizowany jest cel w postaci: Edukacji dotyczącej
prawnych aspektów ochrony zwierząt szerzej opisana w § 10 pkt 16 Statutu;
b) działalność portali internetowych (kod PKD: 63.12.Z), działalność odpłatna, za
pomocą, której realizowany jest cel w postaci: Propagowania humanitarnego
traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących oraz przeciwdziałanie stosowaniu

wobec zwierząt przemocy w jakichkolwiek jej przejawach, w tym wszelkim formom
stosowania okrucieństwa i bestialstwa fizycznego i psychicznego (§ 10 pkt 1 Statutu);
c) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (kod PKD: 85.52.Z.), działalność odpłatna,
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod
PKD: 85.59.B), działalność odpłatna, za pomocą, której realizowany jest cel w postaci:
Rozbudzania empatii i szacunku dla innych istot, przywracanie ludziom naturalnej
potrzeby bliskości ze zwierzętami, działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa
zrozumienia dla zwierząt (§ 10 pkt 10 Statutu);
e) działalność wspomagająca edukację (kod PKD: 85.60.Z), działalność odpłatna, za
pomocą, której realizowany jest cel w postaci: Edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
z zakresu wiedzy ogólnej o zwierzętach domowych (§ 10 pkt 17 Statutu).

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
Działalność
§ 12
1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny
przekazany przez Fundatora, w kwocie 1.000,00 złotych.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów.
§ 13

1.

Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
z Funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach
przewidzianych w niniejszym Statucie.

2.

Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych
i zagranicznych,
b) subwencje osób prawnych,
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochody z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez
Fundację,
f) operacje finansowe, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
g) zysk z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
h) dotacje z budżetu państwa,
i) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu
terytorialnego lub organów administracji rządowej,
j) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

3.

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są
wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów
działania Fundacji.

4.

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1.

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Prezydenta Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub

pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Prezydent Fundacji, członkowie Rady
Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2.

Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Prezydenta Fundacji, członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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.

Wykorzystywaniu majątku na rzecz Prezydenta, członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane
z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.

4.

Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz
ich osoby bliskie.

Działalność gospodarcza
§ 15
1.

Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może
prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność
gospodarczą.

2.

Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
§ 16

Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w § 29 ust. 2 niniejszego Statutu, Zarząd Fundacji
ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia
pracowników.
§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji przez
Prezydenta Fundacji, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu
Fundacji w rejestrze przedsiębiorców.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad
kosztami wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie
działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy Funduszu Założycielskiego, z odsetek
bankowych od Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności
gospodarczej.
§ 19
1.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności gospodarczej
Fundacji może być działalność obejmująca następujący zakres:
a) produkcja artykułów piśmiennych (kod PKD: 17.23.Z),
b) pozostałe drukowanie (kod PKD: 18.12.Z),
c) produkcja gier i zabawek (kod PKD: 32.40.Z),
d) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD:
32.99.Z),
e) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (kod PKD: 46.90.Z),
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (kod
PKD: 47.19.Z),
g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (kod
PKD: 47.91.Z),
h) wydawanie gazet (kod PKD: 58.13.Z),
i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD: 58.14.Z),
j) pozostała działalność wydawnicza (kod PKD: 58.19.Z)
k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (kod PKD 63.11.Z),
l) działalność portali internetowych (kod PKD: 63.12.Z),
m) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (kod PKD: 63.99.Z),
n) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD:
68.20.Z),
o) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (kod PKD: 69.20.Z),
p) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (kod PKD: 70.21.Z),
q) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (kod PKD: 74.90.Z),
r) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (kod PKD: 72.19.Z),
s) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (kod PKD: 72.20.Z),
t) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD: 82.30.Z),
u) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (kod PKD: 85.52.Z.),
v) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (kod
PKD: 85.51.Z),
w) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD:
85.59.B),
x) działalność wspomagająca edukację (kod PKD: 85.60.Z),
y) działalność fizjoterapeutyczna (kod PKD: 86.90.A),
z) działalność paramedyczna (kod PKD: 86.90.D),
aa) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(kod PKD: 86.90.E),

bb) opieka dzienna nad dziećmi (kod PKD: 88.91.Z),
cc) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (kod PKD:
90.02.Z),
dd) pozostała działalność związana ze sportem (kod PKD: 93.19.Z),
ee) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (kod PKD: 93.29.Z),
ff) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (kod PKD: 96.04.Z),
gg) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD: 96.09.Z),
hh) gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby (kod PKD: 98.10.Z).
2. Działalność dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie,
podjęta zostanie po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 21
Organami Fundacji są:
a) Prezydent Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.

Prezydent Fundacji
§ 22
1.

Prezydent Fundacji jest najwyższym organem stanowiącym Fundacji.

2.

Pierwszym Prezydentem Fundacji jest Fundator.

3.

Prezydent Fundacji ma prawo powołać kolejnego Prezydenta Fundacji, określając
jednocześnie datę w której jego następca obejmie funkcję Prezydenta Fundacji.

4.

W przypadku śmierci Prezydenta Fundacji przed powołaniem jego następcy, kolejnym
Prezydentem Fundacji będzie Hubert Bukowski (urodzony w dniu 28.11.1988 r., numer
PESEL: 88112506476).

5.

W przypadku śmierci Prezydenta Fundacji, o ile nie wybrał on swojego następcy,
kolejnego Prezydenta Fundacji wybiera Rada Fundacji.
§ 23
Do kompetencji Prezydenta Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,
b) wyznaczanie Przewodniczącego Rady Fundacji,
c) przygotowywanie i zatwierdzanie Regulaminu Rady Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
e) wyznaczanie Prezesa Zarządu Fundacji,
f) przygotowywanie i zatwierdzanie regulamin Zarządu Fundacji,
g) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
h) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
j) ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji co do rozdziału zgromadzonych środków,
k) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji oraz
podjętych z własnej inicjatywy,
l) powoływanie Likwidatora Fundacji,
m) wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz której zostanie przekazany majątek
pozostały po likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 24
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 25
1.

Zarząd Fundacji składa się maksymalnie z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi tylko jedna osoba, wówczas pełni ona
funkcje Prezesa Zarządu Fundacji.

2.

Członkowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta Fundacji.

3.

Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję.

4.

Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

5.

Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

6.

W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

7.

Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
§ 26

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu.
§ 27
1.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu,
b) uchwalanie rocznych planów finansowych,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz
o ich tworzeniu,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów
i placówek,
g) powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów
i placówek,
h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
i) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

2.

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
§ 28

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny
wniosek Prezydenta Fundacji lub Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.

W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania
posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e-mail wyznaczonego członka
Zarządu, za pomocą faxu na wskazany numer lub poprzez złożenie podpisów pod treścią
uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.

5.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 29

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
2. Zarząd podejmuje decyzję o zatrudnianiu pracowników etatowych Fundacji w ramach
realizowania celów statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia
przez Prezydenta.

Sposób reprezentacji
§ 30
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składają:
a) w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu Fundacji,
b) w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwóch członków Zarządu
Fundacji łącznie.
2. W przypadku zaciągania zobowiązań, których źródłem jest umowa, której wartość
przekracza kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy, 00/100) złotych, dla ważności oświadczenia
woli składanego w imieniu Fundacji jest uprzednie uzyskanie zgody Rady Fundacji. Zgoda
o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna być złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Przy ustalaniu wartości zobowiązania wynikającego z umowy
o charakterze ciągłym (np. umowy najmu) należy uwzględnić sumę świadczeń pieniężnych
za pierwszy rok obowiązywania umowy a w przypadku umów zawartych na krótszy okres
– sumę świadczeń za cały okres obowiązywania umowy.

Rada Fundacji
§ 31
1.

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków, w tym Prezesa Rady, z przy czym
w skład Rady Fundacji nie może wchodzić więcej niż 5 członków łącznie z Prezesem
Rady.

3.

Członkowie powoływani są przez Prezydenta Fundacji na trzyletnią kadencję.

4.

Pierwszy skład Rady powoływany jest przez Fundatora.

5.

Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji oraz Prezydentem Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 32
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania członka Rady Fundacji przez Prezydenta Fundacji,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Rady Fundacji.
§ 33

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
b) uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Fundacji Rada Fundacji
niezwłocznie składa Prezydentowi Fundacji informację o nieprawidłowościach wraz
z propozycjami ich usunięcia.
3. Rada Fundacji dokonuje kontroli rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego
sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada Prezydentowi Fundacji protokół kontroli
w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.

§ 34
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku
w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji
z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
2. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez
odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e-mail
wyznaczonego członka Rady Fundacji, za pomocą faxu na wskazany numer lub poprzez
złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin.
§ 35
1.

Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.

2.

Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie
obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także:
a) głos oddany podczas wideokonferencji,
b) głos oddany za pośrednictwem Internetu,
c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków
przekazywania informacji na odległość.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu
§ 36
1.

Statut Fundacji może być zmieniony.

2.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Prezydent Fundacji.

3.

Zmiana Statutu następuje w wyniku podjęcia uchwały o zmianie Statutu przez Prezydenta
Fundacji.

4.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 37
1.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezydent Fundacji.

3.

Likwidację przeprowadza Likwidator powołany przez Prezydenta Fundacji.

4.

Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

5.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego innym, wskazanym przez Prezydenta Fundacji, organizacjom
działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do
celów Fundacji.
§ 38

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Prezydent Fundacji.
§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

Statut został przyjęty w dniu 12 listopada 2015 roku.

_____________________________
Piotr Baranowski – Fundator

