
 
STATUT FUNDACJI POMOCY ZWIERZĘTOM CHOW-CHOW 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

1.  Fundacja Pomocy Zwierzętom CHOW-CHOW zwana w dalszej części Statutu   

"Fundacja", ustanowiona została przez Mirosława Niećko zwanym dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04.01.2010 r. przez notariusza Elżbietę 

Zmysłowską w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Lubartowie. 

2.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 

1991r. nr 46 poz.203, z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu. 

§2. 

   Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 

 

§3. 

   Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem, posiada osobowość 

prawną a czas trwania jej jest nieograniczony. 

 

§4. 

   Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja CHOW-CHOW”, może 

używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Fundacja używa pieczęci podłużnej z nazwą Fundacji, jej adresem i nr KRS. 

 

§5. 

   Siedzibą Fundacji jest miasto Lubartów. 

 

§6. 

   Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej 

realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z 

obowiązującym porządkiem prawnym,  może być członkiem międzynarodowych 

stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach, a także 

może współpracować z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, oraz 

instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

§7. 

  Fundacja jest organizacją non-profit, opiera swą działalność na pracy społecznej 

Fundatorów i wolontariuszy. 

 

§8. 

  Fundacja może zatrudniać pracowników. 

 

§9. 

  Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały terenowe, filie. 

 

 §10. 

  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji. 

 



ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§11. 

   Celem Fundacji jest: 

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 

2. Działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt 

3. Zwalczania wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt domowych i wolno żyjących. 

4. Udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, 

chorym. 

5. Prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu 

ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw. 

6. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt. 

 

§12. 

  Fundacja realizuje swoje cele prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego poprzez: 

1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i 

osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i 

pokrzywdzonym. 

2. Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt. 

3. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami 

i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa 

zwierząt, 

4. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony 

środowiska i ochrony zwierząt. 

5. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji 

pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji 

wyznaczonych celów Fundacji. 

6. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i 

rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno 

żyjącym. 

7. Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, 

informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu. 

8. Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie 

programu kastracji i sterylizacji. 

9. Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego 

traktowania ich przez człowieka. 

10. Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji. 

11. Działalność adopcyjną zwierząt. 

12. Prowadzenie i wspieranie schronisk i ośrodków dla bezdomnych zwierząt. 

13. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprzętu 

i wyposażenia lokali. w których prowadzona jest działalno�ć Fundacji. 

14. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i 

promowanie. 

15. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji. 

16. Składanie ofert na realizację zadań publicznych. 

17. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych 

otrzymywanych przez Fundację. 

18. Pozyskiwanie dotacji z UE. 

19. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu 

prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji. 

20. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt. 

21. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji. 
 

 



§13. 

   Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz grupy, mającej 

szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. 

                                  

 

§14. 

   Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,  

osobami fizycznymi lub prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości 

prawnej, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w zakresie realizacji zadań 

i celów Fundacji.  

§15. 

   Dochód Fundacji z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji 

zadań należących do celów statutowych. 

 

§16. 

   Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego i organizacyjnego wyodrębnienia. 

 

§17. 

   Z działalności pożytku publicznego Fundacji sporządza się roczne sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

  

§18. 

    Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1000 zł w gotówce wniesione  przez 

Fundatora. 

  

§19. 

   Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów oraz Środki 

finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w 

trakcie jej działalności. 

 

§20. 

   Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

 

§21. 

   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.  

 

§22. 

   Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  

1.Świadczeń Fundatora.  

2. Majątku własnego Fundacji.  

3. Sponsoringu, darowizn, spadków, zapisów, dotacji przedmiotowych i podmiotowych.  

4. Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy powszechne.  

5. Subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.  

6. Dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej.  

7. Odsetek od rachunków bankowych, lokat pieniężnych oraz papierów wartościowych.  

8. Wpływów z loterii, aukcji, zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację na         

podstawie odpowiednich zezwoleń.     

9. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Zarządu.  



10.Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji. 

 

§23. 

   Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia 

przekazanych sum pieniężnych lub środków rzeczowych, o ile życzenia te nie są 

sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 

 

§24. 

   Fundacja może, zgodnie z wolą ofiarodawcy, tworzyć fundusze celowe sygnowane jego 

nazwiskiem. Fundusze takie mogą być prowadzone także na zasadzie wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej. 

 

§25. 

   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 jego długi 

spadkowe. 

 

§26. 

   Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji znaczącej darowizny lub 

subwencji, jednorazowej lub łączonej, uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł 

honorowy Sponsora Fundacji. 

 

§27. 

   Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych 

zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej 

Fundacji.  

 

§28. 

   Fundacji zabrania się:  

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków organów Fundacji 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, 

zwanymi dalej „osobami bliskimi”.  

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

warunkach preferencyjnych. 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Fundacji.  

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

 

 

                                                       

                                                    ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

                                                

§29. 

   Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji ,  zwany dalej „Zarządem” 

 
                      



ZARZĄD FUNDACJI 

 

                                                   §30. 

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

 2.Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków. 

3. Członków Zarządu powołuje Fundator. 

4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Zarządu Fundacji w 

trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Zarządzie z dniem upływu tej 

kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu Fundacji na czas 

trwania następnej kadencji. 

5.Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów. 

6.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

7.Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:                                                

1). pisemnej rezygnacji z członkostwa,                                                                      

2). śmierci członka Zarządu,                                                                                     

3). odwołania przez Zarząd                                                                                       

4). upływu kadencji. 

8. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust.7 pkt. 3 może nastąpić jedynie w 

przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji. Uzasadnienie musi być 

doręczone członkowi Zarządu.  

 

§31. 

1. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na pół roku. 

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo 2/3 członków 

Zarządu . 

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

obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby lub przedstawiciele 

innych organizacji współpracujących z Fundacją, jednakże osoby te nie mogą brać 

udziału w głosowaniu. 

 

§32. 

Do zadań Zarządu należy:    

1.Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2.Uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji oraz planów 

finansowych, 

3.Sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań 

z działalności Zarządu oraz składanie sprawozdania,  

4.Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji, 

5.Ustalanie podziału pracy między Członkami Zarządu, 

6.Zarządzanie majątkiem Fundacji 

7.Tworzenie i likwidacja oddziałów, 

8.Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, 

9.Ustanawianie i przyznawanie odznak, nagród lub wyróżnień honorowych, 

10.Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym 

organom, 

11.Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

 

 

 

 



§33. 

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu 

samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

2.Zarząd może powoływać pełnomocników i udzielać im pełnomocnictwa do prowadzenia 

spraw należących do zadań Fundacji, określając zakres tego pełnomocnictwa. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V.                                                                                           

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ                                 

 

§34. 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania 

środków na realizację swych celów statutowych. 

                                                               §35.                                                                                                                         

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:                                                                                

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych                                                          

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury                                     

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji                                                                                                                                                                  

47.89.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach                        

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.99.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami                                                                                                    

58.11.Z Wydawanie książek                                                                               

58.13.Z Wydawanie gazet                                                                                       

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków                                        

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

74.20.Z Działalność fotograficzna                                                                                                                                                  

75.00.Z Działalność weterynaryjna                                                                                                                          

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów                         

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem                                                                   

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację                                                                    
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna                                                     

§36.                                                                                                                 

Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez 
wyodrębnione organizacyjnie jednostki, w tym oddziały. 

  

ROZDZIAŁ VI.                                                                                                    

ZMIANA STATUTU I CELU FUNDACJI 

                                                                       §37.                                                                                                                       

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd . Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych 

celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie 

założycielskim. 

  

 

 



ROZDZIAŁ VII.                                                                                               

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ I LIKWIDACJA FUNDACJI 

                                                                       §38.                                                                                                                       

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. 

 

 

§39. 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 

2.  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom o 

podobnych celach działania, wskazanym przez Zarząd. 

3. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd . 

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 

wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu 

wierzycieli, 

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie   

Fundacji z rejestru, 

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji. 

 

                                                                 §40. 

   Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

    

 ROZDZIAŁ VIII.                                                                                           

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§.41                                                                                                                        
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 

 

         
                        Prezes                                                 V-ce Prezes 
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