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STATUT FUNDACJI 

„Człowiek Dla Zwierząt” 

/Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2017 roku/ 

 

Rozdział I . Postanowienia ogólne. 

§1 

1. Fundacja „Człowiek Dla Zwierząt” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wiolettę Litwin-

Mroczka, zwaną Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Zofię Bzdyl działa 

na podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

2. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Człowiek Dla Zwierząt”, przy czym może używać 

wyróżniającego ją znaku graficznego 

§2 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy 

§3 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łętkowice Kolonia.  

§4 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§5 

1. Terenem działania Fundacji jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić także działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

§6 

1. Fundacja opiera swą działalność na pracy Fundatorów i wolontariuszy, a także Członków 

Honorowych. 
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2. Fundacja może zatrudniać pracowników. 

3. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

4. Fundator może postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem 

Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności 

Fundacji i realizacji jej statutowych celów. 

5. Honorowy Członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, ma 

prawo wyrażania swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw 

przysługującym członkom Zarządu. 

6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji. 

§7 

1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających 

organizacje o zbliżonych celach. 

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

3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.  

4. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.  

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przekazywany na cele 

statutowe. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej lub rezygnacji z jej prowadzenia podejmuje 

Rada Fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji. 

§8 

1. Fundacja realizuje zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego - należącej do sfery zadań publicznych.  

2. Celami Fundacji w powyższym zakresie jest:  

1) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i 

prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi 

humanitarne traktowanie zwierząt, 

2) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie 

ich w schroniskach, hotelach, domach tymczasowych, zapewnienie opieki weterynaryjnej, udzielanie 

pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z 

placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,  
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3) działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów), 

4) występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym zakresie, 

5) przechowywanie zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych Fundacji drogą umowy 

darowizny lub wykupionych przez Fundację oraz odebranych właścicielom na drodze interwencji, 

6) utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych, przytulisk, schronisk , 

7) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez 

propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu 

sterylizacji i kastracji, 

8) udzielanie pomocy właścicielom zwierząt w zakresie rozwiązywania problemów behawioralnych, 

dofinansowania sterylizacji i kastracji, dofinansowania leczenia zwierząt, 

9) ochrona i kontrola populacji zwierząt dziko żyjących, 

10) akcje interwencyjne, 

11) realizowanie gminnych programów darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt 

 

§9 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz 

działalności gospodarczej (jako działalności dodatkowej) 

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:  

1) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 

skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów, 

2) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, szczególnie realizowanie 

programu sterylizacji i kastracji, 

3) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej 

świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego 

problemu, korzyściach płynących z przeciwdziałania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt 

domowych i dziko żyjących, 

4) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie 

interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o czynach niedozwolonych z udziałem 

zwierząt, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu 

ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i 

zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, 
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5) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 

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, 

6) współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla 
zapewnienia ochrony praw zwierząt, ich życia i zdrowia 

7) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji. 

8) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 

9) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, 

10) organizowanie szkoleń, 

11) doradztwo organizacyjne, 

 

3. W zakres działalności odpłatnej wchodzą: 

1) prowadzenie schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt, 

2) realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzonego w porozumieniu i na 

rzecz władz samorządowych. 

4. W zakres działalności gospodarczej wchodzą: 

1)  PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

2)  PKD 47.29.Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

3)  PKD 47.76.Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, żywych zwierząt domowych, karmy dla 

zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

4) PKD 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 

Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

5. Fundacja prowadzi organizacyjne wyodrębnienie działalności odpłatnej, nieodpłatnej i działalności 

gospodarczej. 

6. Fundacja prowadzi rachunkowość pozwalającą na rozdzielenie i wyodrębnienie  działalności 

nieodpłatnej, odpłatnej i z działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o rachunkowości, tak, aby 

możliwie było określenie przychodów, kosztów i wyników działalności. 

7. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji. 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł  oraz inne mienie majątkowe 

nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.  

§ 11 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności: 

a) z darowizn, zapisów, spadków, 

b) z dotacji, subwencji oraz grantów, 

c) ze zbiórek publicznych oraz organizowanych imprez, 

d) z majątku Fundacji, 

e) z operacji finansowych, 

f) z pośrednictwa finansowego, 

g) inne dochody, 

h) nawiązek orzekanych przez sądy karne, 

i) działalności gospodarczej 

 

2. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 

Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

 

§12 

1) Wszelkie przychody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji. 

2) Zgodnie z Art. 20, pkt 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zabrania się:  

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

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 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, zwanych dalej “osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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, 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, 
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

 

§13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji. 

§14 

1) Władzami Fundacji są: 

 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji.  

 

Rada Fundacji 

§15 

1) Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2) Pierwszych trzech członków Rady Fundacji powołuje Fundator na 2 lata. 

3) Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, a ich liczba może być zwiększana uchwałą 

Rady Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub członków Rady Fundacji. 

4) Rada Fundacji może w każdej chwili zwiększać lub zmniejszać ilość członków Rady Fundacji, tak 

żeby ich ogólna liczba nie była mniejsza niż trzech członków Rady Fundacji. 

5) Okres, na jaki powołuje się każdego członka Rady Fundacji określa sama uchwała, która musi 

uwzględniać wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub członków Rady Fundacji w tym względzie. 

6) Każdego członka Rady Fundacji można w każdej chwili odwołać z ważnych powodów na wniosek 

Prezesa Zarządu Fundacji lub członków Rady Fundacji oprócz pierwszych trzech członków Rady 

Fundacji. 

7) Członkiem Rady Fundacji można być wielokrotnie, chyba że Rada Fundacji podejmie w tym 

względzie stosowną uchwałę. 

8) Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:  

a) upływu czasu na jaki zostało się powołanym, 
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b) śmierci, 

c) zrzeczenia się, 

d) odwołania, 

9) Członkami Rady Fundacji mogą być również osoby prawne, które w Radzie Fundacji reprezentuje 

jej Przedstawiciel.  

10) Rada Fundacji powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa 

Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji w ciągu 21 dni kalendarzowych po złożeniu przez nich 

pisemnego wniosku na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego braku na ręce jego 

zastępca. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła bądź nie odwoła wnioskowanej osoby w wyznaczonym 

wyżej terminie to, wówczas wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji należy 

traktować jako uchwałę Rady Fundacji za powołaniem bądź odwołaniem wnioskowanej osoby, a 

Prezes może dokonać stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

11) Rada Fundacji powołuje i odwołuje swoich członków na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub 

członka Rady Fundacji w ciągu 21 dni kalendarzowych po złożeniu przez nich pisemnego wniosku na 

ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego braku na ręce jego zastępcy. Jeżeli Rada 

Fundacji nie powoła bądź nie odwoła wnioskowanej osoby w wyznaczonym wyżej terminie to, 

wówczas wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji należy traktować jako uchwałę 

Rady Fundacji za powołaniem bądź odwołaniem wnioskowanej osoby, a Prezes może dokonać 

stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

12) Wszystkie uchwały Rady Fundacji Rada Fundacji niezwłocznie przekazuje Zarządowi Fundacji, 

który zobowiązany jest do ich przechowywania. 

13) Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być nimi 

również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

14) Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych  

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni.  

§16 

1) Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach, imprezach oraz w 

środkach masowego przekazu 

b) ustalanie zasad udzielania i przyznawania wszelkich dotacji ze środków Fundacji, 

c) promowanie celów Fundacji w społeczeństwie, 

d) uchwalanie Programów Działania Fundacji, 
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e) przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów Fundacji, 

f) wyrażanie zgody do udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach 

i innych  przedsięwzięciach gospodarczych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

g) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, 

h) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

i) wybór audytora. 

j) wyrażanie zgody Zarządowi Fundacji do zaciągania zobowiązań przekraczających 10 000 zł (dziesięć 

tysięcy złotych). 

k) określanie struktury organizacyjnej Fundacji, 

l) podejmowanie innych uchwał, 

m) przyznawanie medali, wyróżnień oraz kierowanie pism z podziękowaniami za wspieranie celów 

Fundacji, 

n) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu Fundacji, 

o) kontrolowanie Zarządu Fundacji na każdym etapie jego funkcjonowania, żądając od Zarządu 

przedkładania pisemnych i ustnych wyjaśnień,  

p) kontrolowanie Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

r) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów w kraju i zagranicą, 

s) wyrażanie pisemnej zgody Zarządowi Fundacji na zbywanie jakichkolwiek praw majątkowych i 

niemajątkowych  Fundacji. 

t) dokonywanie zmian statutu Fundacji wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, 

u) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu 

Fundacji, 

w) powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Fundacji wyłącznie na wniosek 

Prezesa Zarządu Rady Fundacji.  

2) Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. 

3) Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz na pół roku. W razie potrzeb może zbierać się częściej. 

4) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący i/lub zastępca za pomocą listów poleconych 

za potwierdzeniem odbioru, na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. 

5) W obradach posiedzenia Rady Fundacji udział biorą: 

a) członkowie Rady Fundacji, 

b) zaproszeni goście przez członków Rady Fundacji, 
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c) Prezes Zarządu Fundacji.  

 

§17 

1) Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

składu Rady Fundacji, chyba że przepisy szczegółowe niniejszego STATUTU stanowią inaczej.  

 

W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

2) Wszystkie uchwały, które mają być podjęte przez Radę Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu  

Fundacji, Rada podejmuje niezwłocznie.  

 

Zarząd Fundacji 

§18 

1) Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech  członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.  

2) Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. 

3) Pozostałych członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa 

Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

4) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję. 

5) Pozostali członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów na 

wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji. 

6) Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.  

7) Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:  

a) upływu czasu na jaki zostało się powołanym, 

b) śmierci, 

c) zrzeczenia się, 

d) odwołania. 

8) Wszystkie posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

9) O posiedzeniu Zarządu Fundacji wszyscy członkowie Zarządu są informowani pocztą elektroniczną 

na tydzień przed planowanym posiedzeniem. 

10) Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywać się mogą wyłącznie w siedzibie Fundacji. 
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11) Zarząd składa corocznie raport Radzie Fundacji ze swej działalności w następnym roku 

rozrachunkowym nie później niż do 30 czerwca. 

12) W razie śmierci lub zrzeczenia się pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji, na jego miejsce Rada 

Fundacji powoła nowego Prezesa. 

a) uchwała Rady Fundacji określi również czas na jaki powołuje nowego Prezesa, 

b) każdego następnego Prezesa będzie powoływać i odwoływać wyłącznie Rada Fundacji.  

 

§ 19 

1) Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 

2) Do Zarządu Fundacji należą sprawy niezastrzeżone niniejszym Statutem, uchwałami, a także nie 

należące do kompetencji Rady Fundacji. 

3) Zarząd Fundacji w szczególności: 

a) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem, 

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli, 

c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,  

d) zatrudnia pracowników, 

f) realizuje uchwały Rady Fundacji, 

g) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych 

programów, 

h) tworzy oddziały w kraju i zagranicą za pisemną zgodą Rady Fundacji, 

i) przechowuje wszystkie uchwały Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.  

 

§ 20 

1) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

2) Uchwał nie podejmuje się w przypadku Zarządu jednoosobowego.  

3) Posiedzeń nie zwołuje się w przypadku Zarządu jednoosobowego.  

 

§ 21 
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Oświadczenia woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składają:  

Prezes Zarządu Fundacji – samodzielnie .  

Gospodarka finansowa Fundacji. 

§ 22 

1) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2) Fundacja może tworzyć rezerwy i fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 

uchwały Rady Fundacji.  

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe i tymczasowe. 

§ 23 

1) O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji, która w tym celu podejmuje jednomyślną uchwałę, a 

cały jej majątek przeznaczyć może wyłącznie na rzecz innej Fundacji lub innej organizacji, która stawia 

sobie za cel rozwój nauki i gospodarczy rozwój Polski. 

2) Zmian niniejszego Statutu oraz jej celów może dokonywać Rada Fundacji jednomyślnie 

3) Właściwym Starostą ze względów na cele Fundacji oraz jej miejsce siedziby jest Starosta Powiatu 

Proszowickiego. 

 

Statut niniejszy został sporządzony i przyjęty przez Fundatora dnia 18.10.2014 r. zmieniony na 

podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 20.07.2017 r. 

 

Wioletta Litwin - Mroczka 


