STATUT FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Przystanek schronisko” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Aleksandrę Molnar zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w
Czeladzi przy ulicy 1 Maja 18 dnia 30 04 2012 r. repertorium ,,A,, Nr 2813/2012, działa na
podstawie ustawy z dnia 6 04 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203
z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
§3
1.

Siedzibą fundacji jest miasto Mikołów.

2.

Terenem działania Fundacji jest Teren RP, a w szczególności gmina Katowice.

3.
Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§5
1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2.

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i wolontariuszy.

3.

Fundacja może zatrudniać pracowników.

4.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

5.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji
o takim samym lub podobnym profilu działania.
§6
1.

Znakiem rozpoznawczym Fundacji jest logo fundacji.

2.
Wykorzystanie nazwy i logo fundacji przez inne podmioty może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7
Fundacja została powołana w celu pomocy bezdomnym zwierzętom, w szczególności
poprzez:
1.
Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
2.

Propagowanie adopcji zwierząt.

3.

Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi.

4.
Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych
w stosunku do zwierząt.
5.

Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt.
§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku
publicznego:
1.
Pomoc zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach – działalność
nieodpłatna.
2.
Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych – działalność
nieodpłatna.
3.
Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym
nieodpłatna.

– działalność

4.
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji – działalność
nieodpłatna.
5.
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym propagowanie
programu kastracji i sterylizacji – działalność nieodpłatna.
6.
Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych
z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy – działalność nieodpłatna.
7.
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom – działalność nieodpłatna.
8.
Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie
wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami – działalność
nieodpłatna.
9.
Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających pod opieką
Fundacji – działalność nieodpłatna.
10.
Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt nowym
właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji – działalność nieodpłatna.
11.

Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt – działalność odpłatna.

§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji z zastrzeżeniem
§ 15 statutu.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł
(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) wymieniony w Akcie Notarialnym, jej ustanowienia
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
1.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a)

darowizn, spadków, zapisów, grantów i subwencji,

b)

dotacji osób prawnych,

c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e)

dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)

dochodów ze sprzedaży przedmiotów darowanych Fundacji,

g)

odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

1.
Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizacje
celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad
obowiązujących osoby prawne.
§ 13
1.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.
Zabrania się organowi zarządzającemu udzielania pożyczek lub zabezpieczania
zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku, do członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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.
3.
Zabrania się organowi zarządzającemu przekazywania ich majątku na rzecz członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
4.
Zabrania się organowi zarządzającemu wykorzystywania majątku na rzecz członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
5.
Zabrania się organowi zarządzającemu zakupu towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji,
jednorazowej lub w wysokości równej co najmniej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
o ile wyrażą stosowne życzenie, otrzymują honorowy tytuł Sponsora Fundacji, nadawany
uchwałą zarządu.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
1.

Rada Fundacji,

2.

Zarząd Fundacji.
§ 17

1.
Rada Fundacji jest organem kontrolującym, opiniującym, nadzorującym, odrębnym od
organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru”.
2.

Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

3.
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na czas trwania
kadencji. Kadencja całego składu Rady trwa 3 lata, licząc od dnia powołania przez Fundatora
pierwszych członków Rady. Członków kolejnych składów wyznaczają ustępujący członkowie
rady.
4.

Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.

5.
Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może
nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady
Fundacji. W przypadku, gdy członkiem Rady Fundacji jest Fundator, nie może on być
pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje
w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, członkowie organu kontroli lub nadzoru nie
mogą pozostawać w związku małżeńskim z członkami Zarządu, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”.
7.
Członkowie Rady Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”.
8.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy lub też zainteresowany może złożyć rezygnację z pracy w Radzie.
9.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.
10.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.

11.
Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek
co najmniej dwóch członków Rady, Fundatora lub Zarządu zgłoszony na piśmie.
12.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13.
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy
im członek Rady najstarszy wiekiem.
14.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów
.Kworum niezbędne do podjęcia uchwał przez Radę Fundacji wynosi 5 osób. W razie równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
15.
Rada Fundacji podejmuje uchwałę o odwołaniu członka Rady Fundacji zwykłą
większością głosów.
§ 18
Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad
działalnością Fundacji a w szczególności:

1.

zatwierdzanie programów działania Fundacji,

2.
zatwierdzanie
Zarządowi,

rocznych

sprawozdań

finansowych

i

udzielanie

absolutorium

3.
ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
4.
przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane
w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania
słuszności i celowości poczynionych wydatków.
§ 19
1.
Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony
przez Fundatora.
§ 20
2.

Zarząd Fundacji może być odwołany jednogłośną uchwałą Rady Fundacji
§ 21

Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 22
Fundator powołuje pierwszy Zarząd.
§ 23
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 24
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 25
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 26
Zarząd:
1.

Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Opracowuje i uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji.

3.

Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.

4.

Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

5.

Przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy.

6.
Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych
oraz za wyniki działalności gospodarczo-finansowej.
7.

Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.

8.
Powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
9.
Zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów i innych jednostek organizacyjnych
Fundacji.
10.
Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz
połączenia.
11.
Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 27
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagane jest obecność co najmniej połowy jego członków.
§ 29
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes Zarządu w miarę potrzeb.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§ 30
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 31
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków
Zarządu.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 33
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków
Zarządu.
§ 35
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich
członków Zarządu.
§ 36
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym
przez Zarząd Fundacji.
§ 37
1.
Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy
w szczególności:
a)

zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b)
wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,
c)

sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d)

sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e)
ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
f)
przekazanie wskazanym
zaspokojeniu wierzycieli,

podmiotom

środków

majątkowych

pozostałych

po

g)
zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h)

wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.

2.
Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe
pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

