Statut Fundacji
„BOKSERY W POTRZEBIE”
z siedzibą w Warszawie
(10.12.2010 r.)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja nosi nazwę „Boksery w Potrzebie”.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach (Dz.U.1991 Nr 46, poz.203 z późn. zm.) i na podstawie niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4
1.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja moŜe
prowadzić działalność w kraju i po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5

Fundacja ma prawo uŜywania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.
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II. CELE FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA

§7
Celem Fundacji jest działanie na rzecz poŜytku publicznego w zakresie humanitarnego
traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką oraz przeciwdziałania wszelkim
formom stosowania okrucieństwa , przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.

§8
Fundacja będzie realizowała swe cele poprzez:
1.

prowadzenie noclegowni, schronisk i przytulisk dla zwierząt oraz podejmowanie innych
działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt;

2.

umieszczanie porzuconych i krzywdzonych zwierząt w przytuliskach, schroniskach i
noclegowniach prowadzonych przez inne podmioty;

3.

wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom;

4.

prowadzenie
opiekunów;

5.

wdraŜanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji
bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnaŜaniu
zwierząt niegospodarczych (nieprodukcyjnych);

6.

zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z Policją,
StraŜą Miejską oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania sprawców
przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom;

7.

organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań dla ludności w
zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania;

8.

organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei
humanitarnego stosunku do zwierząt ;

9.

współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym
zagranicznymi i międzynarodowymi;

działalności

adopcyjnej

zwierząt

poprzez
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wyszukiwanie

dla

nich

10. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu, osobistościami Ŝycia publicznego, organizacjami
pozarządowymi w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt,
wskazywania ich potrzeb oraz w celu eliminacji wszelkich form okrucieństwa wobec
zwierząt;
11. doŜywienie i leczenie zwierząt;
12. opracowanie i wdraŜanie programu identyfikacji zwierząt w celu otoczenia ich ochroną i
opieką;
13. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany przepisów dotyczących
praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych w tym
zakresie;
14. upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym traktowaniem
zwierząt poprzez wydawanie i kolportaŜ ulotek oraz plakatów, przekazywanie informacji
za pośrednictwem radia i telewizji oraz publiczne pokazy filmowe;
15. prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie moŜliwości adopcji i identyfikacji
zwierząt , umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a takŜe moŜliwości
otrzymania dla nich innej pomocy;
16. dofinansowywanie działalności wydawniczej
humanitarnego stosunku do zwierząt;

poświęconej

propagowaniu

idei

17. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w
kraju i za granicą;
18. przyznawanie nagród i wyróŜnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz
humanitarnego stosunku do zwierząt.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób prawnych
lub fizycznych, których działalność jest zbliŜona z celami statutowymi Fundacji.
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III. MAJĄTEK FUNDACJI
§10
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz załoŜycielski w kwocie 3.000,00 złotych wniesiony
przez fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działalności.

2.

Z funduszu załoŜycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000,00
złotych.
§11

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§12
Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
a)

darowizn, spadków i zapisów;

b)

subwencji osób prawnych;

c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

e)

dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§13

1.

Dochody Fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową i nie moŜe być
przeznaczany do podziału między członków Fundacji.

2.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeŜeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§14

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji
jednorazowych lub łącznych w wysokości równej co najmniej 5.000,00 zł lub w wypadku
osób zagranicznych 2000 Euro, uzyskają, o ile wyraŜą stosowne Ŝyczenie, tytuł Sponsora
Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
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IV. ORGANY FUNDACJI

§15
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji
§16
Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
§17
1.

Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w drodze uchwały
podejmowanej zwykłą większością głosów.

2.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji.
§18

1.

Rada Fundacji zbiera się na pisemny wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub
Zarządu, nie rzadziej niŜ raz do roku.

2.

W posiedzeniach Rady Fundacji moŜe uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§19

Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia
inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji
naleŜy:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
d) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków;
e) wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych przez Zarząd;
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f) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie Prezesa Rady
Fundacji oraz ustalanie liczby członków Rady Fundacji;
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby członków
zarządu, a takŜe określanie zasad ich wynagradzania;
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji
Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji;
j) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
§20
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi
głosów decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.
§21
Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech członków.
§22
Zarząd Fundacji:
1.

reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2.

opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,

3.

kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,

4.

przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,

5.

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieŜącą działalnością Fundacji,

6.

ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla
pracowników Biura Fundacji,

7.

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

8.

podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeŜonych statutem dla Rady Fundacji.
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§23
Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Zarząd spośród jego grona.

§24
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§25
Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upowaŜniony jest kaŜdy członek
Zarządu samodzielnie.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§26
Fundacja moŜe prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania
środków na realizację swych celów statutowych.
§27
1. Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
58.11.Z Wydawanie ksiąŜek,
58.12.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wdawanie czasopism i pozostałych periodyków,
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
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47.91.Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
47.79.Z SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜywanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
73.1.

Reklama,

74.20.Z Działalność fotograficzna,
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Fundacja nie moŜe prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu
wyrobów
przemysłu
elektronicznego,
paliwowego,
tytoniowego,
spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a takŜe pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyŜej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub
handlu tymi wyrobami.
§28
Z dochodów Fundacji Zarząd moŜe przeznaczyć odpowiednie środki na działalność
gospodarczą w wysokości określonej przepisami oraz wynikającej z charakteru planowanej
działalności.
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§29
1.

Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji.

2.

Zmiana Statutu nie moŜe dotyczyć zmiany celów Fundacji.
§30

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością
głosów.

3.

Likwidację przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu, chyba Ŝe Rada w uchwale
wyznaczy innego likwidatora. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega
rozwiązaniu.
§31

Statut zabrania:
1.

Udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małŜeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, 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”,

2.

Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3.

Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób
trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,

4.

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
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