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§TATUT

FUNDACJI PRZrTULI§KA U WANDY
(tek§t jednolity na

dńeh24 listopada 20l4r.)

n.oZDZIAŁl

Po§TAF{owIar{IA

ocót xp

§ 1 Nnnue F'undacji

dalej Fundacją ustanowi§fra ptlez Wandę lazyk mtmą dalej
Przyfuliska u Warrdy
^il&Ia
FunddorĘ aktem notarialnym §porżądzonym w §zanotułach m 2l85/2al0 z óńa 1ó l§viseda 20LOr.
REPEBTORIUM: A; dńd;a na pod§tawie przepisów ustawy o fundacjacb z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z
199tr. w 46 poz.203 zpóźn. art.) orazniniejszego statutu.

1. Fundacja

2.

Fundacja ma osobowość prawĘ.

§ 2 Teren dzinłłnir Fundacji riedzibą picczęcią

1.

Teren€,m dzidania Fundacji jest obszar

uyńżnienia

RzecąpospolĘ Polskiej

2. Siedzibą Fundacji jest Rusiec w gminie Wapłro.
3. Dla właściwegorealimwania cęlów statutołych Fundacja

mażn prowńzić działalnośćpoza granicami

Rzęczypospolitej Polskiej

4.
5,
6.

Fundacja możn używńskróconej nzr;w

Fundacjamoźr tworryó ńdńaŁy, filio, zakłady i inne wewnęnzne jednostki organizaryjne.

Fundacjaurywapioozryiz danymi identyfikaryjnymi Frrndacji oraz

1ogo

§ 3 Czas trrvania l'undacji
Fundację twor.zy się na czas nieograniczony,

§ a Organ nadzorujący
Organe,tn nadzorującyrn Fundację jest minister wła-,ściwydo spraw ?afupier,zrrria społocenąo

Rio74DZ[AŁII
PRZEDMIOT I §,oRJWY DZIAŁANIA Ft I§I}ACJI

.

§ 5 Cele i formy dzialania Fudacji
Cele
1. Wspieranie wszelkich dzidń mających na celu zapobreganie i zwalczanie bezdomności zwiurząt.
2. Wspieranie plaówek i osob fizycanych świadczącychpomo§ bezdomnym i pokzywdzonym zwierzętom
3. Przeciwdziałanię wszęlkim formom otruciństwa i przemocy wobec mierzĄ
4. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzon5łn i porzuconlłn
5. Propagowanie hummitarnego taktorrania rr.riązq,
6. Popularyzacja wiedzy o życiu i zachowaniu zltier:zą1 ze szczególnyrrr uwzglSnieniem aspektów życia
bezdomnych i bezpŃskich nrierąt
7. Propagowanie idei ochrony praw mliarątw społeczenstwie
8. Edukacja dzieci i młodńeĘ

Ą

B.

Fundacja rcalizujc swoje cclc zgodnie z obowiązującymi pzcpisamio aw szcnąóhości wprzeu|
Prowadzełrie schronisk dla bezdomnych rutier:ą| sprawowanie opieki nad nimi opieki.
?.. Prowadze,tie ośrodków adopcyjnycŁ domów tymczapowych, hoteli dlarvłio:ąt
3. Prowadzęnię pogotowia dla zvłierząt
4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej.

1.

,ł
,.
7.
8.
9

.

Prowadze,nię zakłńów opieki nad zwierzętmni
Nabywanie miaą.chorycĘ starych i maltretorryanych
Prowadzęnie działalnościadopcyjnej, povukiwanie domów docelowych i tymczasowych
Zatrudniarie ofiĘ szkolęnie wolontariusry.
zlłalczańę prz*jawów nęcania się nad zw.terz4 lnn\ w szczęólno śapoplzsz podejmowanie interwerrcji
obronie praw zwierąt składanię zawiadomiń o popehieniu prz€§tępstwą wspołdziałanie z właściwlnni
organami i inSytucjami w wykrywaniaizvłalczańu prz€§tęp§tw iwĄ,k:§czr;hw5,mietzonych w prawa

w

;

zvierząt
l0. Organizowmie akcji propagandowych i edukacyjnych, w łm warsztatów, semineiów, szkolń których
cele,lrr jes.t niesienic pomocy zwierzętom bezdomnlnn i pokrzywdzonym, propagowarie adopcji i stgrylizacji
zńer:ąt.
1 1, Ręalizowanie programu kastracj i i stayhzacji zuti,lz;ąt.
12. Rozpowszechnianie wiedzry o ochfonie praw wńerzq.
13. Wydawanie folderóą biuletynóą uloteĘ plakłów oraz innych materiałów informaryjnych
14. Prcwadzsńe punkńw informac,yjnych Fundacji, również na imprezach masorłrych.
15" organizowanię akcji charytatywnyĄ ńiórek publicznycĘ arrkcji narzgcz bezdomnych mńer:4t
16. li/ystę,powanie z inicjaĘwą w zakręsie znian ląislaryjnych przepisow dotycących praw zwierząt
17, Prryznawańe nagród i wyrózn ien osobom frzycnym i pra,,rmlłn ra fuińalnerść na rzecz hummitamego
traktowania rrtievąti zapobięaniabezdomności oraz nadawanię t}.fułu Sponsora Fundacji,
18. Pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizl" w tym poprzez organizację i prowadzenie zbiórek publicnrych
i innych imprezzgodnie z obowiązująqpi przepisami.
C, Oprócz realizasjiinicjowanych przez siebie przedsięlłzięc, Fundacja wspołdzida z organami władrlpaństwowej
i samorądovtE, z innymi instytucjmi, srgnizaqami i osobmi dla osiągmia wspólnych celów statutowych,
Wspołdzidanie to możę miec charaktęr wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowarria
przedsięwzięcia atbo pomocy w uzyskaniu niezb$nych fimduszy z innych fućńgl.
:

DZIAŁALNOŚĆ XBODPŁATNA

I

ODPŁATNA Ft NDACn

A. Fundacja. prowadzi dzialalnośó nieodplatną połtku publicznąo w zakresie:

1"

"
3.
4.
5.
6.
?.
8.
9.
2

Prowadzenie schronisk dla bezdomnych złitęrąt" sprawowanie opieki nad nimi
Prowadzenie ośrodków adopcyjnycĘdomów tymczasowycĘhoteli dla zrrłierĄ
Prowadzeniepogotowia dlazułierząt
Zapemienie opieki weterynaryjnej
Prrowaózr,rńe zakładów opieki nadavitełzętmń
Nabywanie włterz$.chorycĘstrych i maltretowanych
Prowadzerrie działalno&i adopcyjnej, poszukiwanie domów docelowych i tlmczasowych
Zatrudnimieoraz szkoleiriewolontariuszry.
zwalczanie przejawów znęcania §Ę nad zwierzEani,w szczególności p§prnzpodejmowanie interwencji w
obronie praw zvituz4| składanie zańadomie.lr o popełnie,lriu prz§§tęp§twą współdziałanie z
w ptauta
organami i instytucjami w wykrywania i zutalczańu przestępstw i

zwtuąt

10. Or$nizowanie akcji propąandowycfo i ednkaryjnycĘ w tym

wykrocznh

wrsźańą semiłaióą szkoleĄ których

celem jest niesienie pomo§y zwierzętom bezdomnym i pokrąryrdzonyrą

nlierzĄ..

właściwym.i

propąowmie adopcji i sterylŁacji

,:

:

.

Realizowanię pr§g[amlr ka§Eacji i sta,,rhzĄi mieruąt
Rozpowszechnianięwiedzv o ochronię prauł zńetząt.
Wydawanie folderów, biuletynóą uloteŁ plakatów oraz innych materidów informacyjnych
Prowńzęrtie pun}tów infonnacyjnych Fundacji, rówńężnaimptezachmasowych.
15. OrganŁowanie akcji charytatyłynyĄ zbiórekpńlicznycĘ aukcji Larzegzbezdomrrych zńerząt
16. \Yystępowmie z inicjatywą w zakręsie arrim legislacyjnych prrzęisów dotycąrych praw złierąt
17" Prrvmawanie nagrod i wyróznien o§obom fizycznym i prawnyn radzjńalnośćnatz,azhumanitarnąo

1.
12.
13.
14.
1

18. Pozyskiwanie grantów, dotacji i daowizą w t}łrr paprz€z, orgarizację i prowadzenie zbiórek publiczrrych
i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przęisami.

J

§

,ndacja prorvadzi działahośćodplatną

połth publicznąowzakresie:

l. prowadzęnie schronisk dlabezdomnyń z.wieyz,$, sprawowanie opieki nadnimi.
ż. prowadzerrie olśrodków adopryjnycĘ domów smczasowycĘ hoteli dla zwierąt
3. Prowadzerrie pogotowia dla młien$.
4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej.
5. Prowadzenie zakłńów opieki nadzuńe;rz-$mi
6. Nóywanie zutierzą.chorycĘ staych i maltretowmych
7. Prowadzęnię działalnościńapęytną, poszukiwanię domów
8. Zatruffianię oraz szkolottic wol§ntariusry
9. Realizowanie programu kastracji i steryliaacji zńeraq,.
10. Wydawanie foldłróąbiuletynów,uloteŁplakatóuł

docelowych i @czasovych..

oraz innych rl:ertńńów informaryjnych

B'azDzl§ł,TI

MAJĄTEKF,UNDACn
§ 6 Fundusz

1.

2,

załoĘciclski i inĘe sktadniki młjąttowe Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz załoĘcislski w wlzsokości 1000
odpłatrie lub nieodpłatnie ptzęz Fundację w toku jej działania.

ń

orazinne mienie uzyskane i nabyte

Fundacja odporriada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
:

§ 7

Dochody ['undacji

Dochody Fmdacji pochodą w szczególnaśct z:

1) darowizą spadkóq zapisou

2)
3)

4'

5)

subwmcji ońb prawnych oraz in$ytucji

pŃlicznycĘ

dochodów wynikająrych zrc,aLuacjiprojektów
dochodów z maj{.ku

nieruchomąo,

finansowanych ze zródeł zewnętrznycĘ
i z praw mąi{kowycŁ

dochodów ze zbiórety aukcji i imprez pŃlicanych organizowanychprzez Fundację lub najej rzecz
§ 8 §posób dysponołvania majątkiem

1. Docbody
2.

3.
4.

5.
6.

Fundacji

z majątku Fundacji mogą byó prw.naszane na talizaqę cclów statutowych Fundacji,
pokrycic kosztów działalnościFundacji.
Zńtańa się Fundacji udzielania poĘcrnkbŃ zallruzpler;zania mbańązń maj6kiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub prrcovrników oraz osób, z ktĘrmi członkowią członkowie organów oraz
pracownĘ Fundacji pozostają w związlru małżeńskĘwe wspólrympoĘciu albo w stosunku pokewiellstrva
lub powinowactwa w linii proĘ, polaewieństwa lub powinowactwa w linii bocanej do drugiego siopnia albo
ązwiązarń ztytllłuprrysposobienią opieki tub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
Zńtańa się przekazywania majątku Frrndacji narzecz jej cdonków; członków organów lub pracowników oraz
iń ońb bliskicĘ na rasadach innych niż y stosunku do osob trzecicĘ łv szcząólności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na prefere,lrryjnych ł,runkach.
Zabrańa
wykorzystywania majątku Fundacji lnLrzercż, członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osob bliskich narańrch innych niZ w stosunku do osob trzecich, chyba ze to xykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowąo.
ZŃrańa się Fundacji zakupu towarów lub usfug od podmiotóą w których uczestrdcą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy otuz ich osob bliskicĘ nazagdach innych tńżw stosunku do osob
trzecich 1Ń po cena§h wyźszych niż rynkoweFundacja rnażłtvlorzyć fundusze, w tym o chalakterzę cęlowyrn, zgodnie z wołą ofiarodarvców sygnowane ich

Ę

nazwiskian lub

nazwą.

ł

§ 9

l.
3.
4.

Finanse X'undacji, ltsięgi rachunkowc

Fundacjaprowadzi goqpodarkę finansowąi księgi rachunkowe na zasadach

określonych

przęisarri.

W księ&ch r*hunkowych Fundacji dzińalnośń gospodncrajest wyodrębniona od &idalnościstafutowej.

Dochody z duowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na reŃzasję wszystkich celów Fundacji, jeżeli
ofrarodawry nie postanowili inaczej.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczerrią Zuząd Frmdacji składa oświadczęnie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza rylko wówczaą
w chwili składania t€o oświadczeńa jest oczywistą że stan
czyfrry spadku macmie ptrnłtyższadugi spadkowe

gł

B]aZ;DZ:INŁ.§ł
ORGANY FUNDACJI
§ 10 Oryany Fundacji
Organami Fundacji są:

1)

2)

Rada Frmdacji;

ZuządFundacji.
§ 11 Rada Fundacji

1, Rada

Fundacji jest §rgźmęm

o

uprawnicniach inicjatywnych

i nadzorującyrrr dzidalnośćFundacji.

,a

zara:IĘm

opiniująqłą kontrolująrym

ż. członkox,ie Rady Frmdacji nie mogą łącryćczłonkostwa w Radzię

z pehieniern fimkcji w zxz,$ńe Fundapji
ani pozostawaó z członkuni Zuządu Fundacji w stosunku polaewieirstwą powinowactwa lub podleglości z
tytufu zatrudniaiq nie mogą być skazmi pmwomocnym wyrokiern za prze§tępstlvo zwiny umyślnej-

3.

Czlonkowie RaĄ Fundacji peią fimkcję nieodpłatnią
pvsjazdów mliązany ch z uczestnictwcm w pracy RaĄ.

z

wyjątkie,rr prrysfugującąo

im

zwTotu koszów

§ 12 l(adencja i sktad Rady Fundacji

1.

RadaFundacji sHada

Ę z:

1) Ptzćłvodni c,ząęęg§ Rady Fundacji,

2} poz,aśńyńczłorrkówRady Fundacji w liczbie od 2 do 6

ż. Rada powoĘwanajest

na czteroletnie kadencje.

3.

Pierwszy skład Rady ustala Fundatorka,

4.

Kolejne składy powołuje sama Rada

5.

Przed upływern terminu przewidzianego po§tanowięniami nirriejszłgo paragrafu cźonkosttvo w Radzie ustaje:
a) w prąpadku śmięrci człorką

b) w przypadku złożenia przez czlonka pisemnego oświadozęniao tezygtncji z uczęstnictwa w Radzie,
c) na skutek odwołania cńonka przez Fundatorów, w przypadku gdy został on przez nich powołany,
b) skutek prawomocn€o

6.

wlroku Ędu

o pozbawierriu

człoŃa praw publicznych.

W prrypadku ńoźruarezypnacji członok Rady pełni swoją funkcję do czasu powołania na jego miejsce nowego
członka.

7.

Odwołany członek Rady pełni swoje obowiązki do cŁź§u powołania nowego c:złonka Rady, wy-brarrego na jego
miejsce.

§ 13 Zadania i kompetencje Rady Fundacji

L,

Do zadanRadyFrmdacji naleĘ:

1)

powoĘwanie i odwoływanie Prers*,Z,atz$lFrurdacji;
podejmowanie decyzji co do liczby członków ZwząduFundacji"
PowołYwanie i odwoĘwanie pozo*ałych cdonków zarzą&, Fłmdacji na wniosęk prezesa Za,,,#u
Fundacji;

2)
3)

4)

Podejmowanie dwyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędąy
i sńonkami zu,ąóuF.*dacy w Ęm wynikających ze sto§unku pracy;

Fundacją

a prezesern

5) inicjowanie glównych kięrunków dzidania Fundacji,
6) nadzbr ręahzacji głóvmych kięrnnkow działmria Frmdacji;
7) występowanie z wnioskami doq,czącyni działatnościFundacji;
8) rrchwalanie txutychi wieloletrich progranów dńńanriFwdrcy;
9) wYrażanie Ęinii w sprawach przedłożonych Radzię Fundacji prz-ezZaruądFundacji;

10) Podcjmowanie d*yzji o pfzępfowńzaiu kofitroli działatno*;i Fundacji w t}ąn m.in. kontoli ksĘ
rachunkowycĘ słusmościi celowościpoczynionych wydatkóą przez rł}delegówanych członków Rad}
Fundacji lub przez upowa+nione do tego o§oby,

1l) rozPatrywnie i ztvłięrdzanie sprawozdń z dńńńności T.arządu Fundacji oraz
Zaządawi Fundacji

adzięlanie absolutorium

12) uchwalanie ręulminu fimkcjonowmia Rady i Tsrr$aFundacji,
13) Podejmowari9 z
inicjatywy lub na wniosek Zarząduuchwał w sprawie mńanw sta:tucie Fundacji
1łasn9:

otazpołąsznniazianąft"dacją

2.
3.
4.

:

14) Podejmowanie uchwĄ w sprawie lik§yidacji Fundacji, w przypadku zaistnienia przesłanek wprienionych
w§ 21 ust.l.

RałlaFundacjipracujenaposiedzeniachzwoĘwanychprznzPrzewoducąugoRadyFundacji:
1) wmiarępotzeb, jednak ńerrańziejńżraz wroĘ

2)

na wniosek

PręrłsaZarządu Fundacji.

W posiedzeiriach Rady Fundacji mogą brać udańcźonkowie Zuz$uFundacji.
Do udzidu w posiedzeniach Rady Fundacji mogą byó takźn zapraszme osoĘ
których działalnośćjestzbieżna z celami Fundacji.

5. UchwĄ

Rady rurdacji

ą podejmowme

i

przedstawiciele organi,acji,

zulykłą ń?&szlś§lą głońw,

waŻnaŚęi uchwał wymagana jest obecnośó co najmniej połowy jej

o ile s*afut nie starrowi naczsj, dla
cźoŃów w tym pnewodniczą"ą-ó tob

WicePrzewodnicącego. lV przypadku równej liczby głosow decyduje głos przervodnicącego lub w iu,.u
ńęobecności glos Wiceprzewodniczącego "

6. KńY

cŻonek

RaĄ

Fundacji posiada jeden głos. OsoĘ wyrnienione w punkcie 3

wglosowarriachRady.

i

jąo

4 nie biorą udzidu
'

§ 14 §ktaĄ sposób powoływania i kadencja ?,anąduF'undacji

1.
2.
3.

4,
5.
6.

ZarządFundacji składa się z Prezesa oraz członków Z,arądaw liczbie
Pręzęs Zarządrr powołyłr,any jest przez Radę Fundacji.

1

lub 2.

Pozostali członkowis Zavąńu Fundacji powoływani ąpr:zęz Radę Fundacji, spośród osób zaproponowanych
pva, P rczr,sa Zu?$n Fundacji.
ZaflĄd, Fundacji PowołYwany jest na_kade,ncję tnrająą 4 tata. Kadencja rczpocTyla się z dnieirr przyjęcia
ucho'4 o Porvołaniu członków Zu?$ui upĘwa, drriero udzielsnia ósolutorium 7,uząiowinunoac;i -pou
Radę Fundacji za rok paprzndający koniec kadencji.
W PrzYPadĘ gł Po uPĘwie kadencji ZyradaFundacji jego nowy sHad nie zostd powołmy, ZffizĄd,Fundadi
w dotYchczasowym składzie speŁria sye fimkcje do caasu powołania noweg o Zarządi.
Pierwszy skłń Z.arządvustala Fundator

R:oZ,DzlAŁ vII
PtoŁĄczEME z IltNĄ Ft }tDAcJĄ
§ 18 PĄczcnie z imąF'undacją

1.
2.
3.

Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutonych może połączyó się ztnną fu"dacją
o podobnych celach na warunkach oladlony ch prrczzainteresowanę strony.
Połączenie nie może nastąpiĄ jeżeli w jego wyniku móglby mnienió §ę cel Fundacji.

Dtyzję o Ńąozr;niv z, inną fi*dacją podejmuje Rada Frrndacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zaządu
Fundacji, w drodze uchwĄ podjętej jednogłośniew obecności wsrystkich członków Rady.
R.ozDzIAŁ wn
Ln<wIDAcJA FUNDACJI
§ 19 Lil§idacja F'undacji
I

l,.

Fundacja uląa lihvidacji w rańe osiągnięcia celów, dla których zośŃapowołaną lub wobec rryczerparria
środków finmsowych i majątku.

Uńwałę o likwidacji Fundacji podejmuje RadaFundacji większościąbentzglę,dną.
§ 20

1.

2.

LikwidatoraFundacji

§pońb likrvidacji F'undacji

wymaczaRadaFundacji.

l

Do obowiązków hkwidatora nńeży w szcząółności:
1) zgłoszerrie wniosku do właściwegoĘdu Ąonowego o wpisarrie otwarcia likwidacji;
ż) wenranię wierzycieli Fundacji w Ębie oglosreń prasowych do zgloszeaia swych wierzytelności
w ciągu 3 miesięry od daty ogloszenia;
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
4) sporz4dzenie planu finansowego likwidacji i planu uregulowania zobowiązm;
5) ściągnięciewierzytelnośsi wypełnienie zobowiązń oraz spieniężenie majątku Fundacji;
6) przrknząaie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostĄch po zaspokojeniu

'

wierąycieli;

7) z$oszsńe ukończenia likwidacji do właściwegoądu rejestrowego wraz
8)

o wykreśleirie Fundacji z Ęestru;
przekazanie dokumeirtów Fundacji do archiwum pństwowego

z

wnioskiem

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną ptlunaczonęnatzeczdziałających na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej instytucji o zadaniach zbliżonych do cęlów statutowych Fundacji wskazarrych
w uchwale o likwidacji.
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pfizęz Radę Fundacji.

