STATUT FUNDACJI
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja nosi nazwę "Po Ludzku do Zwierząt -Przyjazna Łapa" i jest zwana w dalszej części Statutu Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 marca 2012 roku przez Grzegorza
Ambryszewskiego -notariusza w Puławach, za numerem Repertorium A 607/2012.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu.
4. Fundacja będzie posiadać osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Siedzibą Fundacji jest miasto Puławy.
8. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie terenowe oraz przystępować do organizacji i fundacji
realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami.
10. Fundacja używa znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu fundacji i jest chroniony prawem.
11. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.
II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§2
1. Celem Fundacji jest:
a. ochrona zwierząt – w szczególności psów
b. niesienie pomocy potrzebującym i krzywdzonym zwierzętom przez ich właścicieli - w szczególności psom
c. wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym
d. podejmowanie interwencji w przypadku znęcania się nad zwierzęciem, w tym składanie zawiadomień o
popełnionych przestępstwach, występowanie w Sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu
ochrony praw zwierząt,
e. wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
f. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze
g. promocja i organizacja wolontariatu
h. kontrola warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, happeningów mających na celu poszerzanie wiedzy
służącej promocji celów Fundacji
b. organizowanie programów edukacyjnych w szkołach, uczelniach wyższych
c. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt
d. organizację wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003 roku, pozycja 873 z późniejszymi zmianami), w szczególności na rzecz
Fundacji
e. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami
fizycznymi działającymi na terenie kraju w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji
f. współpracę z policją w sprawach związanych z realizacją celów Fundacji
g. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
§3
1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
2. Działalność nieodpłatna obejmuje wszystkie formy wymienione w § 2 pkt2 lit. d, e, f, zaś działalność
wymieniona w § 2 pkt2 lit. a, b, c, g, może być realizowana również jako działalność odpłatna.
§4
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

III ORGANY FUNDACJI
§5
Organami Fundacji są:
1.Rada Fundacji składająca się przynajmniej z 2 członków powołanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
2. Założyciel Fundacji zwany Fundatorem, pełniący funkcję Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji składający się przynajmniej z 2 członków powoływanych na czas nieoznaczony, w tym
Prezesa Zarządu.
§6
1.Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji. Do kompetencji Rady należy:
a. kontrola działalności finansowej Fundacji oraz kontrola wewnętrzna
b. kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem
2.Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe
c. członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez organ do tego
uprawniony.
d. rada pełni swoje Funkcje bez wynagrodzenia.
3. Do kompetencji Fundatora należy:
a. powołanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady
b. powołanie Rady dla sprawowania kontroli działalności finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej
c. zmiana Statutu Fundacji
d. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
e. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej
f. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji
g. zatrudnianie członków Zarządu Fundacji
h. decyzja połączenia oraz likwidacji Fundacji
4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
c. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych
e. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji
f. zatrudnianie pracowników Fundacji
g. tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji za zgodą Fundatora
5. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są większością głosów.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez
Fundatora. W razie śmierci Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu.
8. Sposób reprezentacji Fundacji:
a. oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może
każdy członek zarządu samodzielnie (zgodnie z uzyskanym pełnomocnictwem od Fundatora)
b. w sprawach majątkowych wystarczy podpis Prezesa Zarządu

IV MAJĄTEK
§7
1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz środki uzyskane w toku jej działania.
2. Dochody fundacji stanowią:
a. spadki
b. zapisy
c. darowizny
d. zbiórki publiczne
e. subwencje podmiotów krajowych
f. dotacje jednostek samorządowych i rządowych
g. odsetki bankowe
§8
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
2. 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. 3 niniejszego statutu,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby
V POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
§9
1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.
4. Fundacja również może ulec likwidacji na skutek uchwały Fundatora.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.

