STATUT FUNDACJI
„MAJA- SCHRONISKO DLA KONI”
z siedzibą w Bogatyni
POSTANOWIENIAOGÓLNE
Par. 1
Fundacja pod nazwą „Maja-schronisko dla koni” ustanowiona zostaje przez Sławomira Edwarda
Babiarz, zwanego dalej Fundatorem, oświadczeniem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Grażynę Turkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Zgorzelcu przy ulicy Bohaterów II AWP numer 10c/2 w
dniu 08 listopada 2013 roku za Repertorium A.5549/2013.
Par. 2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. Nr 46
poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu.
Par. 3
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach).
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe poza granicami kraju w zakresie dozwolonym
prawem.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Bogatynia(kod pocztowy 59-920)
6. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał.
Par. 4
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
Par. 5
Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.
Par. 6
1. Fundacja używa znaku graficznego (logo Fundacji): serce z głową konia z napisem w środku:
„Fundacja Maja- schronisko dla koni w Bogatyni”.
2. Zabrania się wykorzystywania nazwy i logo Fundacji do jakiejkolwiek działalności politycznej bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zarządu Fundacji.
3. W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi, w
szczególności własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także współpracuje ze środkami
masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie działania Fundacji.
4. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące zakresu
jej działalności.
Par. 7
Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w
statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
w których Polska jest stroną.
Par. 8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Ochrony Środowiska.

CELEIDZIAŁALNOŚĆSTATUTOWA
FUNDACJI
Par. 9
Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom
bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym oraz wspieranie działalności społecznej,
kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt uwzględniająca w
szczególności:
1. Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi i potrzebującymi pomocy.
2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego
traktowania zwierząt.
4. Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i gospodarskich.
5. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.
6. Ochronę środowiska naturalnego.
7. Popieranie i upowszechnianie animaloterapii.
8. Wspieranie działań wolontariatu.
Par. 10
Fundacja realizuje swój cel poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub
wykupionych przez Fundację.
2. Nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych.
3. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych psów, kotów, zwierząt towarzyszących, udomowionych,
gospodarskich i dziko żyjących.
4. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację.
5. Działalność adopcyjna.
6. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt w tym realizowanie programu kastracji i
sterylizacji.
7. Organizowanie akcji edukacyjnych zmierzających do kształtowania postaw przyjaznych wszelkim
zwierzętom.
8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
9. Organizowanie i prowadzenie zajęć animaloterapeutycznych w szczególności przy udziale koni,
psów i kotów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych..
10. Rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów
dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu i uboju koni.
11. Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych w kraju i
poza jego granicami w zakresie opisanym w powyższych punktach.
12. Współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami,
organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działalności.
13. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne
podmioty, umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie
działalności Fundacji.
14. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
Par. 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji nadto współpracuje z instytucjami
państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie

pomocy zwierzętom bezdomnym, pokrzywdzonym oraz dziko żyjącym, a w szczególności z Policją,
Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Inspekcją Weterynaryjną i Służbami Lasów Państwowych.
Par. 12
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
MAJĄTEKIDOCHODYFUNDACJI
Par. 13
1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski, a także środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.
2. Dochodami fundacji są:
a) odsetki bankowe w tym od funduszu założycielskiego;
b) dotacje i subwencje;
c) darowizny, spadki i zapisy;
d) subwencje od osób prywatnych;
e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) dochody ze zbiórek publicznych;
g) dochody z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych;
h) inne wpływy majątkowe.
Par. 14
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte w realizacji
celów statutowych Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
Par. 15
1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
Par. 16
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji
Par. 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przejęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest mniejsza od długów
spadkowych.
Par. 18
Zarząd Fundacji może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.
Par. 19
Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatora,
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundator, członkowie organów Fundacji
lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa i 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”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej fundatora, członków jej 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.

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to
bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie Fundacji lub jej
pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ORGANYFUNDACJI
Par. 20
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji.
Par. 21
RADAFUNDACJI
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z co najmniej dwóch osób. Pierwszą Radę powołuje w drodze uchwały Fundator na
czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
3. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
4. Fundator może wchodzić w skład Rady.
5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator nie może być w ten
sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka
Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
8. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.
9. W przypadku powołania członka Rady (za jego zgodą) do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez
członka Rady stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. W takim przypadku
zainteresowany może złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie.
10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
12. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwanego dalej
Przewodniczącym. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
13. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
14. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji złożony na piśmie.
15. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy im inny
członek Rady.

16. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Par. 22
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji i ustalenie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
osobom wchodzącym w skład Zarządu Fundacji absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
Par. 23
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Par. 24
ZARZĄDFUNDACJI
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, powoływany jest przez Radę Fundacji.
2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. Pierwszy Zarząd powołuje w drodze uchwały Fundator
wyznaczając jednocześnie Prezesa i członków Zarządu.
3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Funkcję Prezesa i członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania;
b) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
c) przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników;
f) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
8. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
swoich funkcji
10. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał) na zebraniach
zwoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji.
11. Tryb działania Zarządu Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin. Uchwały Zarządu
podejmowane są zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

Par. 25
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach
majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu i co najmniej jeden członek Zarządu
Fundacji łącznie.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
Par. 26
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez uchwałę podjętą na wniosek Zarządu
Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatora.
LIKWIDACJA FUNDACJI
Par. 27
Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada
Fundacji.
Par. 28
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy:
a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego 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.
3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się
instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.
SPONSORZYIDARCZYŃCY
Par. 29
1. W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacja może zamieszczać informacje o
swoich sponsorach i darczyńcach za ich uprzednio wyrażoną pisemnie zgodą.
2. Osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe
może być przyznany tytuł „Dobroczyńcy Fundacji Maja- schronisko dla koni”. Tytuł ten przyznaje
Zarząd Fundacji.
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
Par. 30
1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.
Par. 31
1. Wszystkie sprawy nieregulowane niniejszym statutem rozwiązywane będą w oparciu o
obowiązujące akty prawne wyższego rzędu.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy dla miasta
Wrocławia.

