Statut „Fundacji Happy Animals”
Dział I – Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja przyjęła nazwę „Fundacja Happy Animals” i jest zwana w dalszej części statutu
Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Antczak, zwaną dalej Fundatorem
i działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.),
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),
c) postanowień niniejszego Statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bielany Wrocławskie.

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
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§6
Zarząd Fundacji może przyznawać tytuły i wyróżnienia osobom fizycznym oraz prawnym,
które współpracują z Fundacją, a także przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe.

§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Dział II – Cele i zasady działania Fundacji

§8
Fundacja została powołana w celach:
a) ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
b) niesienia pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom,
c) zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
d) udzielania wsparcia placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
e) tworzenia programów profilaktycznych i wdrażania ich w życie,
f) działalności charytatywnej i edukacyjnej,
g) wspierania wolontariatu,
h) wspomagania

procesu

rehabilitacji

i

terapii

osób

niepełnosprawnych

oraz

nieprzystosowanych społecznie.

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) ochronę środowiska i ochronę zwierząt,
b) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów
Fundacji,
c) tworzenie programów profilaktycznych kierowanych do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zapobiegających przejawom agresji wobec
zwierząt,
d) organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych,
e) organizowanie i wspieranie wolontariatu,
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f) finansowanie szkoleń dla psów – przewodników, przeznaczonych do pracy z osobami
niewidomymi i niedowidzącymi,
g) wspomaganie

procesu

rehabilitacji

i

terapii

osób

niepełnosprawnych

oraz

nieprzystosowanych społecznie poprzez finansowanie zajęć z udziałem odpowiednio
wyszkolonych zwierząt (kynoterapia, felinoterapia, hipoterapia, itp.),
h) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi działającymi w zakresie niezbędnym do realizacji
celów Fundacji.
§ 10
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Dział III – Majątek i dochody fundacji

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych).
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób fizycznych oraz prawnych,
b) dochodów ze zbiórek oraz akcji charytatywnych organizowanych przez Fundację lub na
jej rzecz,
c) odsetek bankowych,
d) sponsoringu,
e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
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
tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji 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 preferowanych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Dział IV – Organy Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 18
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób i jest wybierana na dwuletnią kadencję.
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2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. 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 Fundacji.
5. W przypadku, gdy liczba członków Rady Fundacji zmniejszy się poniżej minimum
określonego w § 18 pkt 1 niniejszego Statutu lub w sytuacji, gdy członkostwo wszystkich
członków Rady Fundacji wygaśnie jednocześnie, skład Rady uzupełnia Fundator.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 19
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 28, 31 i 33 niniejszego Statutu.
e) w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia składu osobowego Zarządu, decyzję o
powołaniu nowego członka podejmuje Rada Fundacji, dokonując wyboru spośród
kandydatów wskazanych przez pozostałych członków Zarządu.

§ 20
1. Rada Fundacji spotyka się co najmniej raz w roku.
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2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

§ 21
Członkowie Rady Fundacji mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji.

§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób (w tym Prezesa i Wiceprezesa) i powoływany jest
na czas nieoznaczony.
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator, któremu dożywotnio przysługuje
stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
d) śmierci członka Zarządu.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) tworzenie planów pracy i budżetu,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
f) reprezentowanie Fundacji na zewnętrz,
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, połączenia jej z inną
fundacją oraz jej likwidacji i podziału majątku pozostałego po likwidacji.
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§ 24
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie spotkania pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.

§ 26
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji.

Dział V – Zmiana Statutu

§ 27
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 28
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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Dział VI – Postanowienia końcowe

§ 29
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 30
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 31
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie:
a) osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
b) wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§ 33
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 34
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
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