
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

  

1. Stawiające oświadczają, że niniejszym aktem ustanawiają fundację pod 

nazwą: KRAINA ZWIERZĄT, zwaną dalej w treści aktu Fundacją. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagająca rozwiązać szeroko pojęty 

problem bezdomności zwierząt. 

4. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 

1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) 

oraz na podstawie niniejszego statutu. 

 

§2. 

  

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy z wyjątkiem pierwszego okresu 

działalności, który trwa od dnia powstania Fundacji do 31.12.2018 r. 

  

  

  

  

§3. 

  

Siedziba Fundacji jest miejscowość Milanówek, gmina Milanówek, województwo 

mazowieckie. 

  

§4. 

  

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem formy 

prawnej w wybranych językach obcych. 

  

§5. 

  

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

§6. 

  

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 

  

§7. 

 

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji. 

  

 

 

 



§8. 

  

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz innym 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

  

§9. 

  

Celami Fundacji są: 

1. Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w 

zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. 

2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, jako do dobra 

narodowego. 

3. Ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem 

związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt. 

4. Wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących 

pod opieką osób prywatnych. 

  

  

§10. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez : 

1. Prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych fundacji w formie 

darowizny lub wykupionych przez Fundację. 

2. Nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych. 

3. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację. 

4. Podejmowanie inicjatyw nowelizacji aktów normatywnych dotyczących ochrony 

zdrowia i życia koni; organizowanie procedur obywatelskich, mających na celu 

wprowadzenie ustawowego zakazu zabijania zwierząt gospodarskich – koni i osłów 

5. Rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych 

programów dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu, 

uboju koni, opracowywanie i rozpowszechnianie własnych materiałów medialnych 

dotyczących dramatycznego losu koni na targach i w miejscach uboju. 

6. Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń 

artystycznych w kraju i poza jego granicami w zakresie opisanym w powyższych 

punktach 

7. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

związanych ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych przeciwko 

zwierzętom, udział w rozprawach sądowych. 

8. Współpraca z organami samorządu terytorialnego - szczególnie w jego podstawowych 

jednostkach terytorialnych - w sprawach związanych ze statutową ochroną zwierząt na 

terenach gmin 

9. Współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, 

organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działalności. 

10. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez 

inne podmioty umożliwiające przeprowadzenie akcji propagandowych i 

charytatywnych w zakresie działalności Fundacji. 



11. Podejmowanie w granicach obowiązującego prawa, wszelkich innych działań 

służących ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz zapobiegających ich bezdomności. 

 

§11. 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

  

 

Majątek i dochody Fundacji 

  

§12. 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 1.500 zł (słownie jeden 

tysiąc pięćset złotych) wpłaconej przez fundatorów w równych częściach, tj. po 

500,00 zł  (pięćset złotych) każdy oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku 

działania. 

  

§13. 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

  

§14. 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub 

Fundatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację 

celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

  

§15. 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

  

§16. 

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad 

obowiązujących osoby prawne. 

 

  

 

 

 

 



Władze Fundacji 

  

§17. 

 

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji 

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów 

na wspólną pięcioletnią kadencję. 

3. Fundatorzy wskazują prezesa oraz wiceprezesów Zarządu. 

4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie. 

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo 

skarbowe. 

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich 

funkcji. Decyzję o wysokości wynagrodzenia podejmują Fundatorzy. 

8. Fundatorzy ustanawiają Zarząd Fundacji pierwszej kadencji w składzie: 

• Prezes Zarządu: Marta Olszewska, 

• Wiceprezes Zarządu: Jolanta Deńca, 

• Wiceprezes Zarządu: Agata Wojdecka. 

  

§18. 

 

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku. 

2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu 

przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Jeżeli liczba głosów oddanych 

„za” i „przeciw” jest równa, decyduje głos Prezesa Zarządu 

4. Zarząd co rok zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji 

oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

  

§19. 

  

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w 

tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) zmiana statutu Fundacji, 

h) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,             

i) nadzór nad działalnością Fundacji. 



  

§20 

  

1. Fundacja może powołać organ kontrolny: Radę Fundacji ustanowioną przez 

Fundatorów składzie od trzech do pięciu osób na wspólną pięcioletnią kadencję. 

2. Członkami Rady mogą być Fundatorzy. 

3. W przypadku powołania Rady Fundacji -  jej skład i regulamin działalności 

zatwierdzają Fundatorzy. 

  

Sposób reprezentacji 

  

§21. 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek 

Zarządu samodzielnie. 

2. Decyzje skutkujące powstanie zobowiązania lub rozporządzeniem, prawem o wartości 

przekraczającej 5.000,00 ( słownie pięć tysięcy złotych) wymagają uchwały Zarządu. 

  

  

Zmiana statutu 

  

§23. 

 

1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały 

2. Pisemny wniosek o zmianę Statutu wraz z jego uzasadnieniem może złożyć członek 

Zarządu Fundacji lub którykolwiek z Fundatorów. 

  

Połączenie z inną fundacją 

  

§23. 

 

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

celów. 

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

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji. 

  

  

  

Likwidacja Fundacji 

  

§24. 

  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o 

zbliżonych celach. 



  

Postanowienia końcowe 

  

§25. 

  

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd. 

2. Do reprezentowania Fundatorów w procesie rejestracji Fundacji w KRS-ie jest 

upoważniona Pani Marta Olszewska 
 


