STATUT
Fundacji

NOGA W ŁAPĘ
Razem idziemy przez świat

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą: „Noga w łapę. Razem idziemy przez świat.”, zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona przez Magdalenę Grzybowską i Renatę Markowską-Latecką, zwanymi
dalej Fundatorkami, aktem notarialnym nr 1269/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą „ Paw in hand. Together through life.”
4. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny oraz może używać odznak i pieczęci.
5.

Nazwa Fundacji oraz znak graficzny są prawnie zastrzeżone. Posługiwanie się nimi przez
osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody Zarządu Fundacji.
§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji i jej władz jest miasto stołeczne Warszawa.
3.

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3

1. Fundacja działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statut oraz uchwały władz
Fundacji.
2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może współpracować, jak również być
członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, o takim samym lub
podobnym profilu działania.
3. Działalność statutowa określona w §5 niniejszego statutu może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
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Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 4
Celami, do których realizacji została powołana Fundacja są:
1. Niesienie wszelkiej potrzebnej pomocy oraz zapewnienie opieki porzuconym i
skrzywdzonym zwierzętom;
2. Rozbudzanie empatii i szacunku dla innych istot, przywracanie ludziom naturalnej potrzeby
bliskości ze zwierzętami;
3. Edukacja dotycząca prawnych aspektów ochrony zwierząt;
4. Zwalczanie wszelkich przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt;
5. Prowadzenie szerokich działań mających na celu zmniejszenie problemu bezdomności psów
i kotów;
6. Podejmowania się zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w zakresie działalności charytatywnej
oraz promocji i organizacji wolontariatu.

§ 5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Animację wydarzeń kulturalnych i edukację przez sztukę: organizowanie konkursów,
wystaw, imprez i tworzenie różnych form sztuki;
2. Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych;
3. Realizację programów łączących pomoc potrzebującym zwierzętom z pomocą grupom
społecznym zagrożonym wykluczeniem (np. podopiecznym Domu Dziecka, Domu Opieki
Społecznej, Zakładu Karnego);
4. Zakładanie ośrodków adopcyjnych dla zwierząt towarzyszących i gospodarskich a także
stworzenie i realizacja planu współpracy tychże ośrodków z placówkami oświatowowychowawczymi;
5. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, w których naczelną zasadą postępowania
jest dobro zwierząt (leczenie, przygotowywanie do towarzyszenia człowiekowi i adopcja lub
przygotowanie do życia na swobodzie (w przypadku kotów miejskich);
6. Czynny udział w rozwiązywaniu problemu populacji zwierząt niechcianych, poprzez:
a. prowadzenie działań edukacyjnych na temat przyczyn i skutków bezdomności
zwierząt,
b. propagowanie i finansowanie sterylizacji bezdomnych psów i kotów jako jedynego,
bezpiecznego i skutecznego środka zapobiegania bezdomności,
7. Udzielanie wsparcia (merytorycznego i finansowego) placówkom i osobom fizycznym
niosącym charytatywną pomoc zwierzętom bezdomnym;
8. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i
zagranicą dla realizacji celów Fundacji;
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9. Interwencje w przypadkach złego traktowania zwierząt – powiadamianie straży miejskiej i
policji oraz występowanie w roli świadka lub oskarżyciela posiłkowego na rozprawach
przeciwko osobom dopuszczającym się przestępstw wobec zwierząt;
10. Podejmowanie i wspieranie prac na rzecz poprawy skuteczności prawa chroniącego
zwierzęta a także, w razie potrzeby, jego zmiany;
11. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych oraz pozyskiwanie do współpracy w tym
zakresie osób, firm i organizacji;
12. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
Dział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§6

1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości, rzeczy
ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów
lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i zagranicą, odsetek
bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, środków z odpłatnej działalności
pożytku publicznego,
3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe,
nieruchomości i mienie ruchome.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§7

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów
statutowych Fundacji.
§8

Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków
jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie organów i pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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) przekazywania jej majątku 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 preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz 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 organizacji.
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Dział IV

ORGANY FUNDACJI
§9

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.
Rozdział 1
Rada Fundacji
§ 10
1.

Rada Fundacji, zwana dalej Radą, stanowi najwyższy organ Fundacji i jest powoływana i
odwoływana przez Fundatorów.
§ 11

1. Rada składa się z trzech do pięciu osób i zostaje powołana przez Fundatorów
nieokreślony.

na czas

2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Fundatorów
Regulaminu Rady Fundacji.
3.

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia a tylko zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 12

1. Członkiem Rady nie może być:
a) Członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
podległości służbowej lub we wspólnym pożyciu.
b) Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz
zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik
podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu działalności
pozostających w konflikcie z działalnością Fundacji.
§ 13
2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.
4. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji Zarząd Fundacji zwraca się do
Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.
§ 14
1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ważności
podejmowanych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy jej składu.
2. Zgody Fundatorów wymaga:
a) podjęcie przez Radę uchwały o rozwiązaniu Fundacji,
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b) podjęcie przez Radę uchwały o zmianie statutu Fundacji,
c) podjęcie przez Radę uchwały o połączeniu z inną fundacją i sposób tego połączenia,
3. Zgoda Fundatorów jest wyrażana w formie jednomyślnie podjętej uchwały.
§ 15
Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
a) powołanie i odwołanie członków Zarządu, oraz wyznaczenie Prezesa Zarządu;
b) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
c) zatwierdzenie w formie uchwały Regulaminu Działania Zarządu, przedstawionego przez
Zarząd i dokonywanie w nim zmian na wniosek Zarządu;
d) zatwierdzanie rocznych i długoterminowych
przedstawianych corocznie przez Zarząd,

programów

działania

oraz

budżetu

e) przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego Fundacji,
f) kontrola pracy członków Zarządu,
g) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez
Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i
celowości poczynionych wydatków,
h) decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do zdobycia lub
obciążenia nieruchomości,
i)

uchwały określone w p.2 Par 13 do których ważności jest wymagana zgoda Fundatorów.
Rozdział 2
Zarząd Fundacji

§ 16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji
na czas nieokreślony.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady bądź śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
• Złożenia rezygnacji,
• Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,
• Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
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• Nie wykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
• Nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
• Istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu działalności
pozostających w konflikcie z działalnością Fundacji.
6. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu Zarządu i regulaminu Fundacji, zatwierdzonego
przez Radę Fundacji. Rada zatwierdza regulamin Zarządu i regulamin Fundacji na wniosek
Zarządu.

§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 19
Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
b) ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia dla pracowników,
d) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania,
e) tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji.
c) zatwierdza programy działania Fundacji oraz preliminarz budżetu rocznego Fundacji,
g) przyjmuje okresowe sprawozdania oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe
Fundacji,
h) ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
i) przeprowadza likwidację Fundacji.
§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.
Dział V
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
§ 21
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub
realizującym jej cele.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
§ 23
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
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