
STATUT ,,FUNDACJI S.O.S. dla ZWIERZĄT'
POSTANOWIENa OGOLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą,,FLINDACJA S.O.S. iIaZWIERZĄ!", zwana dalej Fundacją

ustanowionaprzez;

,Anetę Motak,

, Janinę Przysiężniuk-Muzyczyszyn

zwanych dalej fundatorami, działa na podstawie przepisów- prawa polskiego oraz

niniejszego statutu.

2.Używarte w dalszej części Statutu pojęcie Fundator odnosi się każdorazorł,o łącznie do

wszystkich osób ustanawiających Fundację. aznacza to, że decyzje zastrzeżone w-

Statucię dla Fundatora mogą być podejmowane wyłącznie jednomyślnie ptzez wszystkie

osoby ustanawiaj ące Fundacj ę.

§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

ż. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

3. Terenem działalności FundacjijestobszarRzeczpospolitej Polski€j,przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpo spo l itej Pol skiej .

4. Siedzibąfundacji jest miasto Chorzów.

§3

Fundacja może dla celów współpracy zzagtanicąposługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla ochrony środowiska

§5

1. Fundacja możę tworzyc oddziały, zal<łady i filie.

2. Fundacja moze zatrudniac pracowników, a takżekotzystać z pracy wolontariuszy.



§6

1. Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczrym- 1ogo fundacji.

2. Zabrania się wykorzystywania nazw i logo Fundacji do jakiejkolwiek działalności

p o 1 ityc znej b ez upr ze dniej pi semnej z go dy Zar ządu F undacj i.

3. W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami

elektronicznymi, w- szczególności własną stroną internetow ąi pocńąelektroniczną a

także współpracuje ze środkami masow.ego przekazu rv sprawach mieszczących się w

zakre sie działania Fundacj i.

4. Fundacja moze wydawać i rozpowszechniać materiaĘ informacljne i reklamowe

doty czące zakresu j ej działalności.

CELE I ZASADI,DZIAŁANIA FU^.DACJI

§7
Fundacja została powołana w celu ochrony zwietząt, w szczególności poprzez:

1. Opiekę nad zwięrzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomoc} .

2. Wspieranle dzińń w zakresie zwalczariabezdomności zwierząt.

3. Powszechnąedukację ekologiczną szczególnie ukieruŃowanąnarzęcz humanitarnego

traktowania zwierząL

4 . D ziŃania na rze cz o chrony zw ier ząt tow arzy szących, udomowionyc h i g o spo darski ch.

5 . Działania na rzęcz ochrony gatunków dziko żyj ących.

6 . Zw alczanie przej awów ni ehumanitame go traktowani a nv ter ząt.

7. Ochronę Srodowiska naturalnego.

8. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody rehabilitac_vjnej, w wybranych

schorzeniachftzycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

§8

D|arealizacji swoich celów Fundacja prowadzi nieodpłatnąi odpłatną dziŃa|ność pożl,tku

Publicznego.

A.) D ziałalno ść ni e o dp łatna p o żlĄku pub 1 iczne go :

1. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt.

2. Orgarlizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do ksźahowania i

fozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i

wolno żyjącym.

3.Dzińalność adopcyjna - wyszukiwanie domów dla bezdomnych,bezpńskich zwierząt.
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4. Dzińania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych. w t}m

realizowanie programu kastracji.

5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

6. Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przettzymania, miejsc ambulatoryjnego

leczenia dl a bezdomn y ch zwieruąt towarzys zący ch i go spodarski ch.

7. prowadzęnie schronisk, miejsc rehabilitacji dla dzikich zwierząt.

8. DziŃalia na rzęQz ochrony zwierząt dzikich udomowionych, towarzyszących i
gospodarskich.

9. Działania mające na celu ochronę środorł-iska naturalneso.

10. PoPieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metod,v rehabilitacyjnej w wybranych

schorzeniach flzycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych" poprzęz

organizowanie i prow-adzenie zajęc animaloterapeutycznych w szczególności przy udziale
koni, kotów i psów.

1 1. Inne dziaŁania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

B.) Działalność odpłatna pozytku publicznego:

1. Leczęnie skrzywdzonych i porzuconych zwietząt.

2. Orgarńzowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzający,-ch do ksztahorr.ania i
rozPowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zw,ierzętom. zarórłno domorłrm jak i

wolno żyjącym.

3.Działalność adopcyjna - wyszukiwanie domóp, dla bezdomnych,bezpaiskich zwierząt.

4. Dzińania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym

realizowanie programu kastracj i.

5. Zwalczartie przejawów znęcania się nad zwierzętarrń.

6. Prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przeftzymania, miejsc ambulatoryjnego

le czenia dl a b ezdomnych zwi er ząt tow arzys zących i go sp o darski ch.

7. prowadzenie schronisk, miejsc rehabilitacji dla dzikich zwrcrząt.

8. Działania na rzecz ochrony zwieruąt dzikich udomowionych, towarzyszących i
gospodarskich.

9.Dztńania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

10. PoPieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych

schorzęniach ftzycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzęz

organizowanie i prowadzeńe zajęc animaloterapeutycznych w szczególności przy udziale

koni, kotów i psów.

1l. Inne dztńaniazmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
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§9
1. Dla osiąnięcia swoich celów Fundacja współpracuje z instytucjami pństwowymi,

samorządolvymi oraz tymi orgańzacjami pozatządowym, których celem jest niesienie

pomocy zwierzętom bezdomnym, pokrzywdzonym oraz dzlkożyjącymi, a w

szczegÓInoŚci z Policją Strażą Miejską Strazą Pożarną Inspekcją Weterynaryjną i

Służbami Lasów Państwowych.

2. Fundacja może wspierać działalność innl,ch osób prarrnl ch i fizl,cznych, których

dzińalnośc jest zbieżnaz celami statutorłl-mi Fundacii z zastrzeżenienr § 15 statutu.

§10

1. Fundacja moze prowadzić działalność gospodarczą na ogólnr ch zasadach. określonl-ch rv

oCrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalnośó gospodarczą w zakresie:

a. transportu zwierząt pojazdami samochodo!\rymi - nr PKD. 49.4l

b. usług groomerskich (usługi pielęgnacji strzyżenia zwierząt) * nr PKD. 96.09

c. wyłapywaniazwierząt- m PKD 96.09

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji

celów statutowych pożytku publicznego.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą ale wyłącznie jako dodatkowąw stosunku

do działalności pożytku publicznego.

5. Nadwyżka przychodów nad kosźami w całości jest na przeznaczanadzińa|ność pożytku

publicznego

6. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacj aprzęznacza środki finansowe

wysokości 1.500,00 zł. (Tysiąc pięćset zŁotych złotych).

.MĄJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz załoĘcielski, na który składa się wkład pienięzry

ptzekazany ptzęż, Fundatora, w kwocie 2000,00 zł, atakże środki finansowe, nieruchomości

i ruchomości orazprawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.
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Dochodami Fundacji sąw szczególności:

1. darowizny, spadki, zapisy,

2. dotaile i subwencje otaz grulty,

3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

4. dochody zę zbióręk i imprez publicznych.

5 . docho dy z nawiązek zasądzarty ch na t zę c z o r g ani z acj i sp o ł e c znych,

6. odsetki bankowe i inne dochody kapitałorr e.

7. dochody z odpłatnej działalności pozytku publicznego.

8. dochody ze sprzedaży przedmiotórł, darorvanl, ch fundacj i.

9. dochody z dziŃalności gospodarczej.

§13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisórr mogą bl c uzrle

narealizację celów fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców, lub donatorolr.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziędziczenia, oświadczęńa wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacj i.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziędziczęńa,Zarządmoze złożyc oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia

tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny majątku ptzevryższa długi spadkowe.

4. Zarząd moze proponowac darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrazania woli.

§14

1. Fundacja odpowiada zazobowiryania całym swoim majątkiem

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogąbyć przeznaczone wyłącznie na

realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności

Fundacji.

§15

Zabronionejest dokonyrv arie przez Fundację następuj ących czynności :

1. Udzielaniapożyczeklub zńezpieczaria majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji

lub pracownicy pozostają w zwtązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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bocznej do drugiego stopnia, albo są zwięani z tytufu przysposobienia, opieki lub kurateii

zwanych dalej,,osobami bliskimi".

2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych ńZ w stosunku do osób trzecich, w szczegolności.

jeżeli przekazanie to następuj ebezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na Tzęcz członków jej organów lub pracowników

oraz tch osób bliskich na zasadach innych niż w, stosunku do osób trzecich chyba, że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów. rł- który-ch uczestniczą członkowie jej organów

lub pracownicy oraz ich osób bliskich. na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich lub po cenach wyższych niz rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§16
1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacii

b) Zarząd

§17

RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniująpym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób. Członków pierwszego składu Rady

Fundacji powofuje Fundator na czź§ nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce

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

drodze jednogłośnie podjęĘ uchwĄ.

3. Fundator moze odwołać kazdego członka Rady w kazdym czasie.

4.Każda z osób ustanawiających Fundację może wchodzić w skład Rady Fundacji

5. Odwołanie członka Rady i przęzto pozbawienie go człoŃostwa w Radzie, może

nasĘlić w wyniku uchwĄ podjętej jednogłośnię ptzez pozostaĘch członków Rady

Fundacji. Fundatorzy nie mogąbyć w ten sposób pozbawieni cżonkostwa w Radzię

Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w prąlpadku pisemnej rczygnacji z

członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie mozna łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zatz,ądzie
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Fundacji lub ze stosunkięm pracy z Fundacją.

8. CzłoŃowie Rady nie mogąpozostawać z człoŃami Zarząduw związku małżeńskim. rł,

wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.

9.W razię powołania członka Rady Fundacji. za jego zgodą do ZarząduFundacji, lub

nawiązaniaprzez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej

osoby w Radzie Fundacji ulega zavłieszeniu. odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub

trwania stosunku placy lub teZ zainteresou,an}- moze złożyc rezygnację zpłacy w Radzie.

10. Członkiem Rady nie może być osoba skazana pra\\-omocn,vm wyrokięm za

przestępstwo umyŚlne Ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1 1. Członkowie Rady mogą otrzymyrłać z §-tułu pełnienia furitlci i \\ t\ m organie zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie rrr ższej niż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS

zarok poprzedni.

12. Rada Fundacji zbieru się co najmniej raz w roku.

13, Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek

Zarządl złożony na piśmie.

14. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady.

kieĄe pracami Rady, reprezenĘe ją na zewnąttz oruz zwołuje i przewodn|czy

zebraniom Rady.

15. W razie nieobecności Przewodniczącęgo rady, zebrania Rady zwołuje i

przewodniczy im inny członek Rady.

16. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał * zwkJąwiększością głosów. W

razie równej lłczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

17. Skład pierwszej Rady Fundacji jest następujący:

Przewodniczący - Aneta Motak

Członek - Lucyna Kołodziejczyk

Członek - Magdalena Madej Zienkiewicz

§ 18.

Do zadńRady należy w szczęgólności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu człoŃów Zarządu i ustalanię ich

wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zaruądu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
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udzielanie członkom Zarządu absolutorium

4. Kontrol owanie bieżąc ej działalnośc i Zarządu Fundacj i.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundac.i i.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną

Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 19,

Rada Fundacji w celu wykonania swl,ch zadańjest upraułiona do:

L Żądania od Zatządu Fundacji przedstarł-ienia lvszelkich dokLrmentórr dotyc zących

działalności Fundac.| i.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§20

ZARąD FUNDACJI

I. Zarząd powołyłvany jestprzez Radę Fundacji.

2. Pierwszy Zatząd jest powoływany pTzez Fundatora.

3. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób.

4. W skład Zarządumoze wchodzić każdaz osób ustanawiających Fundację

5. Kadencja Zarządutrwa 3 lata.

6. Funkcje członka Zatządumożna pełnić więcej niZ jednąkadencję

7 . Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

8. Do zadańzarządunależy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów dzińania

b. sporządzanie sprawo zdania z dzińa|ności Fundac.j i.

c. prą,jmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,

d. sprawowante zarządu majątkiem Fundacji,

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla

pracowników

f. kierowanie bieźącą działalnością Fundacj i,

g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

9. CzłoŃiemZarządunie możę być osoba skazanaprawomocnym wyrokiemza

przestępstwo umyŚlne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

1 . w przypadku zarządlj ednoosobowę go j edyny członek zarządu

2. w przypadku zatządu wieloosobowego łącznie przynajmniej dwaj członkowie Zarządu

Pierwszy Zarząd jestjednoosobowy i jego prezesem jest Janina Przysiężniuk -
l|;4ltzyczyszyn

ZMIA^rA STATL.TU

§22
1. Zmiana statutu nie może doĘczyc istotnych zmiancelu Fundacji.

2.Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacjipoprzez

j ednomyślną uchwałę podj ęta na wnio sek Zar ządu.

POWOŁW ANIE ODDZIAŁOW, ZAKŁADOW I FILII

§23
Osobą uprawnioną do powołyłvania oddział ow, zakładów i fi lii jest Zarząd,

POŁĄCZENIE Z INNĄ FL,\,DACJĄ

§24
1. Dla efektywnego urzeczyrvistniania swoich celórł, Fundacja moze się połączy,ć z lrną

Fundacją.

Z.Połączenie nie moze nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślnąuchwałę podjęta na

wni o sek Zar ządu po zasi ę gnięciu opinii Fundatora

LIKWIDACJA FUNDACJI

§25
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla

którego Fundacja zostńa ustanowiona lub w tazie v,,ryczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.

2. Jężeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła

l ikwidatorów, 1 ikwidacj ę F undacj i przeprowad za Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostanąone przekazane na cele

pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjompożytku
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pubiicznego dziŃającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutoł,e

zbliżone są do celów Fundacji

sPoN,So]? ZY i DARCZYNCY

§26

1. W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacjamoże zamtęszczaó

informacje o swoich dobroczyńcach i sponsorach zaich uprzednio wyrźLzonąpisemnie

zgodą.

2. Osobom ftzycznym i prawnym, które przekaza\ nalej rzecz środki finansowe lub

Izeczowe możebyć przyznany ty,tuł ..Dobroczl-ńc1- Fundacji S.O.S. dIa Zwterząt" Tl.tuł

przyznaje Zarząd.

postanowienia końcowe

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozwią4wane będą lv oparciu o

obowiązujące akty prawne vtryższego rzędu.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany zawartę w Uchwale Rady Fundacji z:

- dnia 25 lipca 2009r.

- dnia 28 sierpnia 2009r.

- dnia l7 września 2009r.

- dnia 03 listopada 2009r.

- dnia26 listopada 2009r.

- dnia 07 marca 201 l r.

- dnia 09 grudnia 20 l 3r.

- dnia 04 stycznia 2014 r.

- dnia24lutego 2014r.

- dnia 05 lipca 2014 r. Zanądu

r:ułciaci.,t !: o..§. ,J]: ,

Organ.iz-,r.i.,i J}c.l ,:,,, }. , :

41-50B Chor.:c-ą.'!l:,_: :. ,.. 
.

ltlD C2323;1Ł,:, K;lS i,r,,_,,] ,'.,.-._._ ...
tal: 32 2.i5 B1 06, 533 J.r,l Ą:...1.
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