STATUT FUNDACJI SERCE DLA ZWIERZĄT
(tekst jednolity)
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Serce dla Zwierząt, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Sylwię Olechniewicz, Martę Krystynę Koziarską oraz
Agatę Igę Głaczkowską zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w
dniu 09.01.2014 r przez notariusza Justynę Jaśkiewicz w Kancelarii Notarialnej Justyna
Jaśkiewicz przy ulicy Dobrej 4 lokal 12 w Warszawie.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent
m.st. Warszawy.
§4
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§5
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
5. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
§6
3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
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5. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom;
2. Działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych domów);
3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w
szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji
zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w
zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;
8. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym,
współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom
bezdomnym;
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu;
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne
postępowanie ze zwierzętami;
11. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką
nad nimi.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
12. Współdziałanie z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;
13. Zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami,
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt i niesienie im pomocy;
14. Zapewnianie domów tymczasowych zwierzętom bezdomnym;
15. Działania mające na celu znajdowanie zwierzętom nowe domy;
16. Propagowanie rejestracji zwierząt – czipowanie, wprowadzanie danych właściciela do
bazy;
17. Zapobieganie niekontrolowanym rozrodom zwierząt poprzez propagowanie
sterylizacji i kastracji oraz antykoncepcji;
18. Współpracę, wspieranie i organizowanie pomocy dla placówek i osób fizycznych
niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym;
19. Prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o
charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów
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poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony
środowiska naturalnego, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji
i warsztatów;
20. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania
przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
21. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi. których celem jest niesienie
pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami,
współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
22. Współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w kontekście
wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i
humanitarnego traktowania zwierząt;
23. Propagowanie i organizację wolontariatu;
24. Organizowanie wydarzeń i imprez edukacyjnych i charytatywnych w celu pozyskania
środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i cele statutowe;
25. Prozwierzęcy lobbing;
26. Prowadzenie ośrodków adopcji zwierząt bezdomnych;

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 złotych (słownie:
pięćset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki
finansowe, ruchomości i nieruchomości i inne mienie nabyte przez Fundacje w toku
działalności.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
4. Wymagane przepisami prawa oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i
dziedziczenia składa Zarząd Fundacji.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Darowizn, spadków i zapisów;
Dotacji i subwencji osób prawnych;
Dochodów ze zbiórek;
Dochodów z majątku fundacji;
Odsetek bankowych;
Funduszu założycielskiego;
Lokat kapitałowych;
Majątku ruchomego i nieruchomego;
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§ 11
1. W stosunku do członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady
Fundacji , pracowników Fundacji oraz osób, z którymi wyżej wymienieni
pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli zabrania się:
a) udzielania takim osobom pożyczek lub zabezpieczania ich zobowiązań
majątkiem Fundacji;
b) przekazywania takim osobom majątku Fundacji na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz takich osób, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Fundacji;
d) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 12
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
Rozdział IV - Władze Fundacji
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
§ 14
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy uchwałą w dniu podpisania aktu
notarialnego o ustanowieniu Fundacji.
5. Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję
lub dla rozszerzenia swojego składu powołuje Rada Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest
obecność Przewodniczącego lub, co najmniej 2 członków Rady.
1.
2.
3.
4.
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6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, śmierci członka Rady lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
8. Fundatorzy mają prawo odwołania członka Rady Fundacji w każdym czasie o ile jego
działania będą godziły w dobre imię Fundacji, lub narażą Fundację na straty
materialne. Fundatorzy mogą wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub
więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego
uprawnienia.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
10. Rada Fundacji odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w
roku.
11. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy
albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie.
12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – bezwzględną większością
głosów, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność
Przewodniczącego lub, co najmniej 2 członków Rady.
13. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy
Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub
przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
14. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
15. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
16. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji.

§ 15
Do zadań Rady należy:
1. Nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności
podejmowanych działań z celami Fundacji.
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji
w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3. Badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji.
4. Przeprowadzanie innych działań kontrolno sprawdzających wnioskowanych przez
Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z
głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty
Fundacji.
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§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków.
3. Pierwotny skład Zarządu jest powołany na czas nieoznaczony przez Fundatorów i
tworzą go: Sylwia Olechniewicz, Monika Machera Zahorowska, Agata Głaczkowska,
Marta Koziarska.
4. Skład Zarządu może ulec zmianie na podstawie uchwały Zarządu poprzez zwiększenie
liczby członków w wyniku przyjęcia nowych członków lub poprzez zmniejszenie w
wyniku rezygnacji dotychczasowych członków.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji lub
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W
razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji w tym prezesów
i wiceprezesów, tworzenia i rozwiązywania oddziałów Fundacji, zmian Statutu
Fundacji wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu
Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są z inicjatywy Prezesa albo na wniosek
któregokolwiek z członków Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na 2 miesiące.
10. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być poinformowani wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji.
11. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Zarządu mogą brać udział w
podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
12. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
13. Fundatorzy mają prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym
czasie o ile jego działania będą godziły w dobre imię Fundacji, lub narażą Fundację na
straty materialne. Fundatorzy mogą wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub
więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego
uprawnienia.
§ 17
Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i programów działania
Fundacji.
3. Realizację celów statutowych.
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4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
6. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji, oraz określanie
siedziby, obszaru i zakresu ich działania.
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów, w tym
prezesów i wiceprezesów.
8. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, łączenia Fundacji, likwidacji
Fundacji i związanego z tym przeznaczenia jej majątku.
10. Uchwalanie regulaminów.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych.

Rozdział V - Zmiana Statutu
§ 18
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.
2. 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 - Likwidacja Fundacji
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
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