
STATUT 

FUNDACJA pies OD-nowa 

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 9 LUTEGO 2021 ROKU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Fundacja „pies OD-nowa”, zwana dalej „Fundacją” jest ustanowiona przez Małgorzatę 

Bekas zwaną dalej „Fundatorem”.      

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 156/2021 z dnia 12 lutego 

2021 roku, sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Taczkowską w dniu 12.02.2021 r.      

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) oraz postanowień niniejszego statutu. 

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla 

właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacji może ona prowadzić 

swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Siedzibą Fundacji jest Poznań. 

6. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska. 

8. Fundacja posiada osobowość prawną.  

9. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

Cel i zasady działania Fundacji 

 

Celami Fundacji pies OD-nowa: 

1. Szkolenie psów bezdomnych: zapewnienie im noclegu, wyżywienia, opieki weterynaryjnej, 

opieki trenerskiej, 

2. Wspieranie innych organizacji pozarządowych: przyjęcie pod opiekę zwierząt 

wymagających szkolenia, przygotowanie ich do adopcji, 

3. Działalność adopcyjna: znajdowanie psom nowych opiekunów, 

4. Tworzenie materiałów edukacyjnych dla właścicieli psów po adopcji, 

5. Współpraca z lokalnymi władzami: przyjmowanie psów z problemami behawioralnymi pod 

opiekę,  

6. Propagowanie i organizacja wolontariatu, 

7. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży propagujące prawidłowe postępowanie z 

psami, 

8. Inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań dotyczących opieki i treningów psów, 

9. Wspieranie wszelkich działań dotyczących zwalczania bezdomności u psów. 

 

§ 3 

Sposób realizowania celów Fundacji 

 

1. Cele Fundacji są realizowane przez: 

a) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie;   

b) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków 

przekazu i komunikacji na odległość;  

c) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;  

d) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;  



e) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;  

f) organizowanie imprez sportowych, kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych, 

festiwali, konferencji, warsztatów, seminariów, targów, koncertów, wystaw, pokazów; 

g) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i 

kampanii edukacyjnych w zakresie uświadamiania ludzi, jak ważny jest prawidłowy trening 

psów; 

h) prowadzenie wykładów i spotkań dla osób, które adoptowały psy; 

i) inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku; 

j) pozyskiwanie środków finansowych na działania związane z realizacją celów statutowych 

Fundacji; 

k) promocje i reklamę działań związanych z celami Fundacji; 

l) współdziałanie z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia; 

m) współpracę ze specjalistami z dziedziny behawiorystyki psów; 

n) działalność szkoleniową i podnoszenie kwalifikacji członków Fundacji; 

o) organizowanie adopcji wirtualnych; 

p) inne działania pozwalające realizować cele statutowe Fundacji. 

 

§ 4 

Majątek i dochody Fundacji 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100) przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz 

środki finansowe, nieruchomości i ruchomości - nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na 

działalność gospodarczą. 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b) dotacji i subwencji; 



c) dochodów z majątku Fundacji rozumianych, jako czerpanie pożytków z posiadanego 

majątku, w tym z najmu, dzierżawy, dywidend z akcji, udziałów, a także odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych; 

d) zbiórek, imprez publicznych, loterii; 

e) wpłat z 1% podatków; 

f) majątku Fundacji;  

g) innych prawem dopuszczalnych; 

h) prowadzonej działalności gospodarczej 

4. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie 

bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone 

będą na realizację celów statutowych oraz kosztów działalności Fundacji.  

6. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 3 pkt d) powinno 

uwzględniać życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum 

pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu, jak również na podstawie umów 

cywilnoprawnych zawartych przez Fundację, mogą być tworzone wyodrębnione rachunkowo 

fundusze celowe.  

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową 

(wspierającą) w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Organy Fundacji 

 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 

2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator. 

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 

5. W przypadku rezygnacji wszystkich Członków Zarządu nowy Zarząd powołuje Fundator. 

6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku  

7. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje 

Fundację na zewnątrz. 

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na 

spotkaniu.  

W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. 

9. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) śmierci, 

c) odwołania,            

d) upływu kadencji 

10. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 

c) naruszenia postanowień niniejszego Statutu, w tym m.in. prowadzenie działalności 

sprzecznej lub konkurencyjnej z celami statutowymi Fundacji.       

d) Prezes i członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje funkcje na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez Fundatora z na okres trwania ich kadencji.  



e) Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany na nową 

kadencję, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez 

nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji, okres pełnienia funkcji 

przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.  

f) Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.  

 

§ 6 

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. 

 

§ 7 

Zarząd Fundacji 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa 

Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji 

niezastrzeżone dla innych organów lub Fundatora, w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b) przygotowywanie programów działania Fundacji; 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

d) przygotowywanie projektu budżetu Fundacji; 

e) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

f) Podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji. 

 

 

 

 

 



§ 8 

 

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. 

2. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na 

wniosek jednego z członków Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez wszystkich członków 

Zarządu. 

      

§ 9 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji; 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu w tym sprawozdania finansowego; 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez 

zainteresowane strony. 

4. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

5. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator. 

6. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele 

tożsame z celami Fundacji. 

7. W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora 

realizuje Rada Fundacyjna złożona ze spadkobierców wszystkich Fundatorów bądź 

wskazanych przez nich w testamencie osób. Rada Fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.   

 


