STATUT
FUNDACJI ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH
I PORZUCONYCH BUDRYSEK
Tekst jednolity na dzień 26 października 2015 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Przyjaciół Zwierząt w Bielsku-Białej, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
przez Aleksandrę Pawlik, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii
Notarialnej – Anna Bednarska – notariusz, ul. 3 Maja 27, 43-300 Bielsko-Biała, w dniu 15
kwietnia 2011 r.
Fundatorka Postanowiła od dnia 26 października 2015 r., zmienić nazwę Fundacji, na
Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK.
§2
Fundacja nosi nazwę: Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK, w
dalszych postanowieniach statutu zwana Fundacją.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
§4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasta
Bielsko-Biała i Żywiec, oraz powiat bielski.
§5
Fundacja może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
realizującymi podobne cele.
§6
Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony.
1. Fundacja podlega wpisowi do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
i z chwilą wpisania nabywa osobowość prawną.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§7
Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§8
Do prowadzenia swych spraw, Fundacja może zatrudniać pracowników.
§9
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.
§ 10
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego – logo, będącego jednocześnie
godłem Fundacji.
3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
lub/i prowadzącym działania zgodne z celami Fundacji.
4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby,
jeśli jest to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 11
Celem Fundacji jest:
1. humanitarne traktowanie zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką.
2. ochrona zwierząt i niesienie pomocy:
- zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
- zwierzętom niehumanitarnie traktowanym przez swych właścicieli.
- wolno żyjącym – chorym i szczególnie potrzebującym pomocy.
- dokarmianie bezdomnych zwierząt.
3. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
4. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za
byt zwierząt domowych.
5. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a
zwłaszcza świata zwierząt.
6. założenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
§ 12
Fundacja swe cele realizuje poprzez:
1. wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom:

- poprawę warunków bytu zwierząt w schroniskach, we współpracy z właścicielami
lub zarządcami schronisk.
- wspieranie leczenia i rehabilitacji bezdomnych zwierząt przebywających w
schroniskach lub u tymczasowych opiekunów, w tym sterylizacje i kastracje.
- działania propagujące adopcję zwierząt, wspieranie schronisk w przeprowadzaniu
adopcji.
2. organizowanie i nadzór nad tymczasowymi domami, gdzie umieszczane będą
zwierzęta, potrzebujące natychmiastowej pomocy.
3. wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek na
ich rzecz, pozyskanie sponsorów dla ich działań.
4. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
5. czynna postawa przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami,
bezpośrednie działanie w ich obronie, niesienie im pomocy.
6. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
7. prowadzenie kontroli i zgłaszanie do uprawnionych organów niehumanitarnego
traktowania zwierząt.
8. współdziałanie z instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i
wykroczeń dotyczących praw zwierząt.
9. propagowanie i organizacja szkoleń dla inspektorów Fundacji do spraw zwierząt.
10. prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt,
między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i kastracji oraz
identyfikacji zwierząt.
11. prowadzenie i wspieranie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie
ochrony zwierząt.
12. prowadzenie i wspieranie edukacji w sprawie ochrony zwierząt.
13. współpraca z instytucjami oświatowo wychowawczymi, kulturalnymi i
samorządowymi.
14. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się ochroną zwierząt.
15. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw
zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
16. Inne działania mające na celu pomoc uprawnionym instytucjom w egzekwowaniu
ustawy o ochronie zwierząt.
§ 13
Działalność o której mowa w § 12, może odbywać się we współpracy z organami
administracji publicznej, prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, w zakresie
odpowiadającym zadaniom statutowym Fundacji.
Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Fundację zlecenia realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi wkład rzeczowy Fundatorki w postaci ksera o wartości 500
złotych (pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich.
2. Wpływy z działalności statutowej odpłatnej.
3. Zapisy, spadki i darowizny.
4. Dotacje, subwencje.
5. Dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność, lub będących w
użytkowaniu Fundacji.
6. Dochody z ofiarności publicznej.
7. Odpisy z podatku dochodowego, po uzyskaniu statutu organizacji pożytku
publicznego.
§ 15
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność odpłatną
w zakresie:
1. Działalności oświatowo-wydawniczej.
2. Sprzedaży przedmiotów darowizny.
3. Sprzedaży cegiełek i znaczków.
4. Organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony i praw zwierząt dla osób nie
będących członkami Fundacji.
Dochód z działalności odpłatnej, przeznacza się na realizację celów statutowych.
Pozostałe działania są prowadzone nieodpłatnie.
§ 16
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.
§ 17
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 18
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.

§ 19
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
oraz fundatorki, działających łącznie.
§ 20
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji w stosunku do jego
członków, 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
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, 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.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§ 21
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 22
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
§ 23
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 24
1. Organami Fundacji są;
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
§ 25
1.
2.
3.
4.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Na Zarząd Fundacji składają się 3 członkinie/członkowie, wybierane przez Fundatorkę.
Fundatorka może zostać członkinią Zarządu Fundacji.
Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji,
odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini Zarządu, bądź utraty praw
obywatelskich.
5. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
§ 26
1. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za:
1. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji.
2. realizacja celów statutowych.
3. wyznaczanie priorytetów rozwoju Fundacji.
4. sporządzanie rocznych, jak też wieloletnich planów działania oraz budżetów
Fundacji.
5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
6. zarządzanie majątkiem Fundacji.
7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i
dotacji
8. zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla
pracowników/pracowniczek Fundacji, oraz osób współpracujących z Fundacja
na podstawie umów cywilnoprawnych.
9. zawieranie umów o wolontariat oraz współpraca z
wolontariuszami/wolontariuszkami.
10. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, prowadzącymi zbieżną do
celów Fundacji działalność.
11. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie uchwały dotyczące zmiany statutu,
połączenia Fundacji z innym podmiotem oraz w sprawie likwidacji Fundacji po
uprzednim uzyskaniu opinii Rady Fundacji i zgody Fundatorki w formie pisemnej.
3. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla
kompetencji innych organów Fundacji.

§ 27
1. Zarząd spotyka się przynajmniej 2 razy do roku.
2. Posiedzenia Zarządu są wiążące, jeśli wszystkie członkinie/członkowie zostali odpowiednio
wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
§ 28
Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów Zarządu pod postacią uchwały.
§ 29
1. Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia opiniodawcze oraz kontrolne.
2. Rada Fundacji składa się przynajmniej z 3 członków/członkiń powoływanych przez
Fundatorkę. Fundatorka powołuje i odwołuje z grona członków/członkiń Rady jego
Przewodniczącą/Przewodniczącego. Fundatorka może wejść w skład Rady.
3. Przewodniczący/Przewodnicząca Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy
ich obradom. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu
przedstawiony w formie pisemnej (także w formie elektronicznej).
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie
pisemnej, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini lub w przypadku
utraty praw obywatelskich.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji oraz ze stosunkiem pracy z Fundacją. W przypadku powołania
członka/członkini Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy
członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy
lub pełnienia funkcji Zarządzie.
6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu.
§ 30
1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Jest dopuszczalne, by posiedzenia Rady Fundacji odbywały za pomocą
komunikatorów internetowych.
3. Posiedzenie Rady jest ważne w przypadku, gdy wszystkie członkinie/członkowie Rady
zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku
obrad.
4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów, decydujący głos przypada Przewodniczącej/Przewodniczącemu.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie/członkinie Zarządu Fundacji.
§ 31
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. występowanie z propozycjami działań Fundacji
b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania i budżetu Fundacji

c. opiniowanie sprawozdań z działalności
d. wyrażanie opinii w kwestii spraw sygnalizowanych przez Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 32
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.
2. Wszelkie decyzje o zmianie statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po
uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorki w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po
wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i uzyskaniu pisemnej zgody
Fundatorki.
§ 34
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku, gdy zostały osiągnięte założone w statucie
cele, lub gdy zostaną wyczerpane jej środki finansowo – majątkowe.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd, po wcześniejszym
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Likwidację nadzoruje Fundatorka, a przeprowadza
ją Zarząd Fundacji.
3. O decyzji zlikwidowania Fundacji jej Zarząd zawiadamia ministra właściwego do
spraw pracy i polityki społecznej.
4. Środki majątkowe pozostające w dyspozycji Fundacji mogą zostać po jej likwidacji
przeznaczone na rzecz innej organizacji pozarządowej realizującej podobne cele
statutowe.
§ 35
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 36
Do spraw nie uregulowanych powyższym Statutem mają zastosowanie postanowienia
Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

