
 

 

 

 

 

Fundacja Przyjaciele Palucha 

Statut 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Przyjaciele Palucha, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez: Henryka Strzelczyka Dyrektora Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt  zwanym dalej fundatorem/, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Bartłomieja Wiśniewskiego za reper. A nr 2069/2020 w kancelarii notarialnej w 

Warszawie, ul. 1 Sierpnia 27 lok.2, w dniu 21 maja 2020 roku 

§ 2 

1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa. 

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony środowiska. 
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3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 

realizacji celów fundacji. 

§ 5 

1. Fundacja może posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w 

szczególności zaś znakiem graficznym. 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Przyjaciele Palucha. 

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

wybranych językach obcych. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

1. Fundacja została powołana w celu:  

a) wspierania statutowej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, 

zwanego dalej Schroniskiem  

b) wspierania działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz 

pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, 

d) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, 

humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Wspieranie organizacyjne i finansowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Warszawie, 



 

b) Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz pomocy bezdomnych i 

pokrzywdzonych zwierząt, 

c) Prowadzenie domów tymczasowych, 

d) Organizowanie akcji i wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych, 

e) Diagnozowanie, leczenie i rehabilitację podopiecznych Schroniska w klinikach 

zewnętrznych, 

f) Prowadzenie i wspieranie działań wolontariatu na rzecz zwierząt, 

g) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w dla realizacji celów, 

h) Pozyskiwanie sponsorów, 

i) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do 

wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz 

uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi w 

ramach prawa,  

j) Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych 

tematów związanych z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz zapobieganiem 

bezdomności zwierząt, 

k) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których 

upoważnia obowiązujące prawo, 

l) Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt, 

m) Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji 

bezdomnych zwierząt. 

n) Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych lub zagrożonych 

bezdomnością 

o) Wsparcie behawioralne dla zwierząt w domach. 

 

§ 8 

1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność 

zbieżną z celami Fundacji. 

  



 

2. Fundacja nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji 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) przekazywać jej majątku na rzecz jej 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) wykorzystywać 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 Fundacji, 

d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,-zł oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji oraz grantów, 

c. zbiórek publicznych, 

d. aukcji charytatywnych 

e. majątku fundacji, 

f. odsetek i lokat bankowych. 

g. dotacje z budżetu państwa; 

h.  dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu 



 

terytorialnego lub organów administracji rządowej. 

 

2. Dochody wymienione w § 10 pkt. 1 lit.a  statutu Fundacji mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa zarząd Fundacji 

4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

5. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 11 

Władzami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

 

Rada Fundacji 

§ 12 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 osób  i jest wybierana na 3-letnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady 

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Rada. 

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być: Fundator, Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z 

nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa oraz osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów 

pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 

go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 



 

pozostałych członków Rady. 

7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu,  

d. śmierci członka. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 13 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium,  

c. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

 

§ 14 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony 

na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o 

szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego 

Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 



 

7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

9. Zebrania Rady  mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

umożliwiających odbywanie zebrań w czasie rzeczywistym (telekonferencja lub 

wideokonferencja). 

 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony. 

2.Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu. 

3. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce  Fundatora, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

d. odwołania przez  Fundatora. 

5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora  następuje w razie: 

• Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji,  

• Niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

• Istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu. 

• Otrzymania wniosku Zarządu o odwołanie członka. 

 

 

 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 



 

b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu, 

g. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

 

§ 17 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 

na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W 

przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

5. Zebrania Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

umożliwiających odbywanie zebrań w czasie rzeczywistym (telekonferencja lub 

wideokonferencja). 

 

§ 18 

Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji. 

 

§ 19 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 20 

Zmiany statutu Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji, może dokonać Rada Fundacji 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 



 

do głosowania.  

 

§ 21 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 


