
Tekst jednolity z dnia 07.12. 2017r.

STATUT FUNDACJI

Fundacja "Pańska Łaska"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Fundacja  pod  nazwą  „Pańska  Łaska”  zwana  dalej  Fundacją,  została

ustanowiona  przez  Krystynę  Kukawską,  na  podstawie  oświadczenia

sporządzonego w formie  aktu notarialnego przed notariuszem Beatą  Wałęgą,

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Obornikach. Repertorium A nr 7154/2017.

2.  Fundacja  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1984  roku  o

fundacjach  (Dz.U.Nr  46  z  1991r.  poz  203  z  późn.  zm)  oraz  na  podstawie

niniejszego Statutu.

3.  Organem sprawującym nadzór  ze  względu  na  cele  Fundacji  jest  Minister

właściwy do spraw Rolnictwa.

§ 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.   

§ 3

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

2.  Fundacja  może  posługiwać  się  pieczęcią  z  danymi  identyfikacyjnymi

Fundacji. 
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3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z

innymi  wyróżnieniami  osobom  fizycznym,  osobom  prawnym  i  innym

podmiotom zasłużonym dla Fundacji. 

§ 4

1.  Siedzibą  Fundacji  jest  miejscowość  Niemieczkowo  położona  w  gminie

Oborniki. 

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

w zakresie  niezbędnym dla  właściwego  realizowania  celów,  Fundacja  może

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

3.  W celu  wykonywania  swoich  zadań  statutowych  Fundacja  może  tworzyć

placówki terenowe.  

4. Fundacja może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cele

statutowe są zgodne z celami statutowymi Fundacji. 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i

pomocy  zwierzętom,  w  szczególności  koniom,  okrutnie  traktowanym,

porzuconym,  bezdomnym,  starym,  wspieranie  działań  w  zakresie  ratowania

życia  i  humanitarnej  ochrony  zwierząt,  w  szczególności  koni,  prowadzenie

inicjatyw  o  charakterze  edukacyjnym  i  charytatywnym  oraz  historycznym  i

krajobrazowym, w tym:  -------------------------------------------------------------------

a) organizowanie akcji pomocy zwierzętom, w szczególności koniom, okrutnie

traktowanym, porzuconym, bezdomnym, starym -------------------------------------
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b) finansowanie leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu medycznego  a także

lekarstw niezbędnych dla ratowania życia zwierząt, w szczególności koni  ------

c) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, spotkań i programów w szkołach,

wyższych uczelniach, seminariów i innych form poszerzania wiedzy w zakresie

ochrony  praw  zwierząt  oraz  związku  między  starą  polską  kulturą  a

odpowiedzialnością za stworzenia żywe -----------------------------------------------

d) organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań

prowadzących  do  eliminacji  okrucieństwa  wobec  zwierząt,  w  szczególności

koni-------------------------------------------------------------------------------------------

e) pomoc finansowa i rzeczowa dla zwierząt, w szczególności koni --------------

f) zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt ---------------------------------

g) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu --------------------------------

h) organizowanie adopcji zwierząt ----------------------------------------------------

i)  edukacja  i  propagowanie  idei  odpowiedzialności  człowieka  za  stworzenia

żywe poprzez podkreślenie szczególnie związku z kulturą ogólną, kulturą wsi,

kształtowaniem krajobrazu wiejskiego  i  historią  wsi  jako środowiska  życia  i

działalności  człowieka

--------------------------------------------------------------------j)  współpraca  i

wymiana  doświadczeń  z  instytucjami  publicznymi,  organami  władzy

państwowej,  samorządowej  oraz  organizacjami  pozarządowymi,

przedsiębiorstwami  i  osobami  fizycznymi  działającymi  w  zakresie  objętym

celami statutowymi Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym ------

k)  podejmowanie  i  prowadzenie  innych  działań  zmierzających  do  realizacji

celów statutowych Fundacji  -------------------------------------------------------------

l)  współdziałanie  z  właściwymi  organami  państwowymi  w zakresie  ścigania

winnych okrucieństwa wobec zwierząt -------------------------------------------------

Władze Fundacji i jej reprezentacja
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§ 6

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 7

1. Zarząd jest organem wykonawczym, stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Skład  pierwszego  Zarządu  ustala  Fundator  w  formie  pisemnej;  a

dokooptowanie  członków  w  trakcie  działania  Fundacji  następuje  na
podstawie  jednomyślnej  uchwały  jego  aktualnych  członków;  w  skład
pierwszego  Zarządu z  mocy  statutu  wchodzi  Fundator  obejmując  funkcję
Prezesa Zarządu. 

5. Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  w  przypadku  pisemnej  rezygnacji  z
członkostwa, odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

6. W  uzasadnionych  przypadkach,  w  szczególności  działania  na  szkodę
Fundacji  bądź  permanentnego  uchylania  się  od  uczestnictwa  w  pracach
Zarządu,  odwołanie  członka  Zarządu  może  nastąpić  w  wyniku  uchwały
podjętej  jednogłośnie  przez  pozostałych  członków  Zarządu.  Fundator  nie
może  być  w  ten  sposób  pozbawiony  członkostwa  
w Zarządzie.

7. W  sytuacji,  w  której  skład  Zarządu  ulegnie  zmniejszeniu  poniżej  ilości
członków  wymaganej  niniejszym  Statutem,  uprawnionymi  do  powołania
nowych  członków  będą  
na mocy jednomyślnej uchwały pozostali członkowie Zarządu. 

8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej
funkcji,  
a jego wysokość ustalana jest  w formie uchwały. Mogą również odrębnie
pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w projektach, realizowanych
przez Fundację.

9. Umowy z osobami zatrudnianymi przez fundację zawiera Prezes Zarządu, a z
Prezesem  Zarządu  pełnomocnik  ustanowiony  uchwałą  Zarządu,
pełnomocnikiem może być inny członek Zarządu.

§ 8
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. uchwalanie regulaminów i innych procedur wewnętrznych, 
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d. ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na

wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
f. nadzór nad całokształtem działalności Fundacji,
g. ustanawianie  odznak,  medali  honorowych  oraz  innych  nagród  i

wyróżnień,
h. powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zespołu  Konsultacyjnego

Fundacji  
oraz uchwalanie regulaminu działania Zespołu,

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – w obecności

co  najmniej  dwóch  członków  Zarządu-  zwykłą  większością  głosów  jego
członków  obecnych  na  posiedzeniu  Zarządu.  W  przypadku  gdy  skład
Zarządu  będzie  wieloosobowy,  uchwały  zapadają  zwykłą  większością
głosów  przy  obecności  co  najmniej  2/3  składu  Zarządu,  obecnych  na
posiedzeniu  Zarządu;   w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
Prezesa Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy członek Zarządu, zawiadamiając
wszystkich  pozostałych  członków przynajmniej  tydzień  przed  terminem  i
wskazując  miejsce  odbycia  posiedzenia.  Dopuszcza  się  drogę
teleinformatyczną  zarówno  zawiadomienia,  
jak i odbywania posiedzenia.

6. Zarząd  mocą  uchwały  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji; uregulowanie to
nie uchybia zasadzie określonej w § 9 p. 3.

                                    Sposób reprezentacji Fundacji

§ 9

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych,
jak  i  niemajątkowych,  składa  każdy  członek  Zarządu  samodzielnie  a  w
przypadku, gdy  wartość świadczenia przekracza 10.000,00 (dziesięć tysięcy)
zł – jednoosobowo Prezes Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego,  do  ważności  oświadczeń  woli  w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w
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tym  prezesa  lub  wiceprezesa  a  do  składania  oświadczeń  woli  w  innych
sprawach  Fundacji,  upoważniony  jest  każdy  z  członków  Zarządu
jednoosobowo.

3. Prezes  Zarządu  może  w  formie  pisemnej  upoważnić  inne  osoby  do
podpisywania  poszczególnych  dokumentów,  zawierania  umów  oraz  do
zaciągania  w imieniu  Fundacji  zobowiązań lub rozporządzania  prawem w
sposób  odmienny,  niż  w  p.  1  niniejszego  paragrafu  (pełnomocnictwo
szczególne).

                                    Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  w  kwocie  1.000  (jeden
tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody  Fundacji  pochodzić  mogą  ze  wszelkich  dopuszczonych  prawem
źródeł,
 w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji, grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, licytacji,
4. 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,

5. działalności statutowej odpłatnej.

                                       Zmiana Statutu Fundacji

§ 12

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie dwuosobowy Zarząd 
Fundacji uchwałą podjętą na posiedzeniu a w przypadku Zarządu 
wieloosobowego, uchwałą podjętą na posiedzeniu, w obecności co najmniej 
2/3 składu Zarządu, zapadającą zwykłą większością głosów a w przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
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2. Zmiany statutu_ mogą dotyczyć celów Fundacji określonych przez Fundatora
w akcie założycielskim, pod warunkiem, że nie spowodują istotnej zmiany
woli  Fundatora  a  jedynie  sprecyzują  cele  lub  je  rozszerzą  w  granicach
zakreślonych treścią § 5 niniejszego Statutu. 

3. Zmiany statutu mogą przewidywać rozpoczęcie przez Fundację działalności
gospodarczej.

4. Zmiany  statutu  mogą  dotyczyć  ustanowienia  Rady  Fundacji  jako  organu
kontrolnego Fundacji z równoczesnym rozdzieleniem kompetencji pomiędzy
Radę a Zarząd.

                                           Połączenie z inną fundacją.

§ 13

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

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

3. Uchwałę o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie dwuosobowy
Zarząd  Fundacji  a  w  przypadku  Zarządu  wieloosobowego  uchwała  o
połączeniu Fundacji z inną fundacją zapada zwykłą większością głosów przy
obecności na posiedzeniu co najmniej 2/3 składu Zarządu a w razie równej
ilości głosów, decydujący głos ma prezes Fundacji.

                                             Likwidacja Fundacji.

§ 14

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została
ustanowiona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje dwuosobowy Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały  a  w  przypadku  Zarządu  wieloosobowego  decyzja  zapada  na
posiedzeniu Zarządu przy udziale  2/3 składu Zarządu zwykłą większością
głosów a przy równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa Fundacji .
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

3. Majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  mocą  uchwały  Zarządu  może
zostać  przeznaczony  na  rzecz  działających  w  Rzeczpospolitej  Polskiej
fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.
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