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Statut Fundacji Zwierzochron 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Zwierzochron, dalej Fundacja. 

2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Martę Kotarbińską, Izę Włostowską, Katarzynę 

Rostalską, Katarzynę Muszyńską na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego 

w dniu 11 lipca 2014 roku przed notariuszem Robertem Gilerem, za nr aktu Rep A 14566, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst 

jednolity), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 

U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu. 

3. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

4. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

5. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Fundacja może używać znaku graficznego chronionego prawem.  

7. Fundacja może używać pieczęci, ustanawiać odznaki oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia 

osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji i zasłużonym dla samej Fundacji. 

8. Rokiem obrotowym w Fundacji jest rok kalendarzowy. 

9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska naturalnego.  

II. CELE STATUTOWE FUNDACJI 

1. Celem Fundacji jest działalność: 

a) na rzecz ochrony środowiska;  

b) charytatywna;  

c) edukacyjna, w tym propagowanie zdrowego stylu życia, idei proekologicznych, promocji 

zdrowia oraz zdrowego żywienia;  

d) ekologia i ochrona zwierząt, w tym niesienie pomocy, otaczanie opieką zwierząt będących w 

potrzebie, w tym bezdomnych, porzuconych i okrutnie traktowanych.  

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) humanitarną ochronę zwierząt; 

b) niedochodowe prowadzenie lub wspieranie schronisk dla zwierząt bezdomnych, porzuconych, 

przekazanych fundacji nieodpłatnie lub wykupionych przez Fundację;  

c) wspieranie wolontariatu oraz domów tymczasowych dla zwierząt; 
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d) niedochodową diagnostykę, leczenie i rehabilitację fizyczną oraz psychologiczno-behawioralną 

zwierząt będących pod opieką Fundacji;  

e) niedochodową edukację dzieci i młodzieży; 

f) podejmowanie niedochodowych działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

h) socjalizację i resocjalizację dzieci i młodzieży poprzez pracę ze zwierzętami i na rzecz zwierząt; 

i) promowanie idei adopcji zwierząt oraz działania na rzecz znajdowania domów tymczasowych i 

stałych; 

j) przeciwdziałanie nadmiernemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt, poprzez akcje 

edukacyjne oraz organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji;  

k) organizowanie niedochodowych imprez kulturalno-rozrywkowych; 

l) obejmowanie patronatem i wspieranie innych akcji zgodnych z celami statutowymi Fundacji; 

m) organizowanie niedochodowych seminariów, szkoleń, wydarzeń informacyjnych oraz 

naukowych; 

n) współpracę ze środowiskami twórczymi, artystycznymi, instytucjami państwowymi, 

stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o profilu działania 

zgodnym z profilem Fundacji; 

o) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i poza jego granicami w 

zakresie potrzebnym do realizacji celów statutowych Fundacji. 

3. Działalność statutowa realizowana zgodnie z postanowieniami ppkt. II.2 a-o powyżej, ma charakter 

niedochodowy. 

4. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako 

działalność odpłatna i nieodpłatna. 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.400,00 zł, z czego 1.400,00 zł 

przeznacza się na działalność statutową Fundacji, a 1.000,00 zł na działalność gospodarczą, 

przekazany przez Fundatorów w równych częściach po 600,00 zł każdy. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) zbiórek publicznych, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziału w spółkach; 

b) nieruchomości, ruchomości, wartości prawnych i materialnych oraz środków uzyskanych w toku 

działania Fundacji; 

c) darowizn, dotacji, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych z kraju i zza granicy, 

środków pozyskiwanych w toku prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej; 
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3. W przypadku dziedziczenia przez Fundację spadku, jeżeli jest oczywiste, że stan czynny spadku 

przewyższa długi spadkowe, Zarząd może odrzucić spadek lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza; 

4. Fundacja przeznacza swoje dochody na cele statutowe oraz zasadne koszty utrzymania Fundacji 

oraz Zarządu i Rady Fundacji. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową według zasad zgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona 

od działalności statutowej. 

IV. WŁADZE FUNDACJI 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, dalej „Rada”; 

b) Zarząd Fundacji, dalej „Zarząd”.  

V. RADA FUNDACJI 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego Rady, wybieranych 

na okres 2 lat. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 

pracami.  

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce 

osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze 

uchwały.  

4. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż raz. 

5. Członkiem Rady Fundacji nie może być:  

a) członek Zarządu w okresie pełnienia tej funkcji, ani osoba pozostająca z nim w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości służbowej;  

b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa lub oddziału Fundacji oraz zatrudniony w 

Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy 

bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji, 

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów 

pozostających w konflikcie z celami Fundacji.  

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 
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b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej; 

c) odwołania przez pozostałych członków Rady; 

d) śmierci członka.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w 

drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady, w szczególności w 

przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, 

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu.  

9. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji. 

10. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz do roku. 

11. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 

12. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, przy quorum 

wynoszącym 50% członków Rady. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

13. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, lub na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady, dla rozpatrzenia 

sprawy o szczególnym charakterze. 

14. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwoływane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia pisemnego wniosku. 

15. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

16. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. 

17. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji lub zmianie jej statutu wymaga zgody Przewodniczącego 

Rady. 

18. Rada powołuje i odwołuje członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności 

Przewodniczącego Rady i przy quorum wynoszącym 50% członków Rady. 

19. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) wytyczanie głównych lub długoterminowych kierunków działalności Fundacji; 

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji; 

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, rocznego sprawozdania 

finansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania swoich 

obowiązków; 

d) powoływanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 

e) uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, 
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f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu;  

g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

h) wyznaczenie likwidatora Fundacji; 

i) zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji; 

j) kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji; 

k) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez 

Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i 

celowości poczynionych wydatków; 

l) podejmowanie decyzji o zbyciu lub obciążeniu majątku trwałego, w szczególności zdobyciu lub 

obciążeniu nieruchomości; 

m) przeprowadzenie likwidacji Fundacji. 

VI. ZARZĄD 

1. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji 

na 2 (dwu) letnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada 

w drodze uchwały.  

4. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Zarządu; 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej; 

c) odwołania przez pozostałych członków Rady; 

d) ukończenia 75 roku życia przez członka Zarządu; 

e) śmierci członka Zarządu. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze 

uchwały podjętej jednomyślnie przez Radę Fundacji, w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu; 

c) podjęcie pracy, która uniemożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu, lub będącej w 

sprzeczności w wartościami i celami Fundacji; 

d) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania funkcji; 
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7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Każdy z członków Zarządu ma 

prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji, z wyjątkiem spraw majątkowych. W sprawach 

majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego łącznie z członkiem Zarządu. 

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

9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację listem poleconym lub pocztą 

elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

10. O posiedzenie muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

11. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów przy 

quorum wynoszącym 50%, w razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

12. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.  

13. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji, w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) realizacja celów statutowych; 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;  

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

f) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad zatrudniania, wynagrodzenia i wielkości środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników; 

g) ustalanie zasad przyznawania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji; 

h) wybieranie spośród siebie Prezesa Zarządu;  

i) powoływanie i odwoływanie osób działających w jednostkach organizacyjnych Fundacji; 

j) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich 

umocowania; 

k) podejmowanie decyzji o podjęciu lub zakończeniu prowadzenia przez Fundację działalności 

gospodarczej i o zakresie takiej działalności; 

l) składanie wniosku do Rady o zmianie statutu Fundacji. 

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

niniejszym statutem. Fundacja może prowadzić taką działalność po podjęciu decyzji przez Zarząd, 

do tego momentu Fundacja ma status osoby prawnej ‘non profit’. 

2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie zgodnie z celami statutowymi w zakresie wskazanym 

w uchwale Zarządu. 
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3. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 

organizacyjnie zakłady. 

4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów 

statutowych. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rada Fundacji może w drodze uchwały zmienić cel lub statut Fundacji. 

2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnej realizacji swoich celów. 

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.  

4. Do obowiązków likwidatora należy: 

a) zgłoszenie do Sądu Rejestrowego wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli 

c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od 

daty ogłoszenia, 

d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji 

e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż 

całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.   

5. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się 

instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji. 

6. Fundacji zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej 

organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy 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 zwane dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywania jej 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; 

c) 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, ustawy, 

o której mowa w §1 pkt. 2 niniejszego statutu; 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby. 


