
Krzeszowice, dnia 02 stycznia 2020 r. 

STATUT FUNDACJI   
Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT”, zwana dalej Fundacją, 
powołaną przez:  

- Anna Pachla 

- Natalia Radziechowska 

- Katarzyna Miksztal- Kokosza 

2. Fundacja jest apolityczna i prowadzi działalność charytatywną, społeczną, edukacyjną, 
wychowawczą, prozdrowotną, promującą zdrowy styl życia, działającą w dziedzinie 
ochrony zwierząt, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego.  

§ 2 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Krzeszowice, województwo małopolskie. 

3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może prowadzić działalność 
również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do 
współpracy z innymi stowarzyszeniami i innymi fundacjami. 

§ 3 
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 4 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja używa pieczęci adresowej i pieczęci imiennej Prezesa Zarządu Fundacji. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym zakresie i charakterze działania. 

5. Fundacja będzie posługiwać się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji, 
„Z miłości do zwierząt” według załączonego wzoru. 

§ 5 
Cele i zasady działania Fundacji 

Do celów Fundacji należy: 
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1. Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca z miłośnikami zwierząt,  
a w szczególności koni, zwierząt domowych, w tym rozwijanie programu adopcji zwierząt  
i pośrednictwie w adopcji zwierząt. 
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w zakresie ochrony zwierząt 
przed okrutnym traktowaniem, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
studiującej oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. 

3. Oddziaływanie na upowszechnianie idei kształtowania właściwych postaw proekologicznych 
i prozdrowotnych. 

4. Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt i stosowania 
ustawy ochrony zwierząt, wymiany doświadczeń i pełnej współpracy z innymi organizacjami  
o podobnych profilach. 

5. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności 
na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury  
i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania. 

6. Pomoc, w tym psychologiczna i pedagogiczna, dzieciom, młodzieży i dorosłym.  

7. Hipoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

8. Transport zwierząt.  

9. Praca ze zwierzętami przejawiającymi trudne zachowania (terapia behawioralna zwierząt).  

10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych. 

11. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych związanych  
z rozwijaniem empatii, uważności i wrażliwości w relacjach międzygatunkowych. 

12. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających za pomocą 
różnych metod terapeutycznych i hipoterapeutycznych.  

13. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej 
 i zdrowotnej. 

14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży. 

15. Pomoc bezdomnym, niepełnosprawnym i ciężko chorym oraz inwalidom. 

16. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami i kulturami. 

17. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie właściwych 
postaw z tym związanych. 

18. Integracji społeczności wielokulturowej i budowanie relacji międzyludzkiej  
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z uwzględnieniem różnorodności religijnych, kulturowych, społecznych i socjalnych. 

19. Pomoc i wsparcie osobom starszym, młodzieży, dzieciom, niepełnosprawnym 
 i przewlekle chorym oraz ich rodzinom i opiekunom. 

20. Promowanie turystyki i rekreacji jeździeckiej jako aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu. 
21. Reklamowanie i upowszechnianie postaw wychowawczych związanych z jeździectwem. 

22. Upowszechnianie tradycji jeździeckich. 

23. Rozwój sportu konnego i promowanie zdrowej rywalizacji i wychowawczych wartości 
sportowych. 

24. Promowanie tradycji narodowych, w tym kawaleryjskich. 

25. Dbanie o dobrostan koni i innych zwierząt. 

26. Upowszechnianie samorozwoju i rozwoju psychicznego dzięki racjom z końmi i innymi 
zwierzętami. 

27. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych w celu utrzymania w prawidłowej 
kondycji zdrowotnej koni i innych zwierząt będących pod opieką fundacji, a także w celu 
zabezpieczenia im godnych warunków bytowych.  

§ 6 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie środków na działalność statutową przez zbiórki, zbiórki publiczne, 
sponsoring, imprezy publiczne i odpłatne usługi związane z działalnością statutową Fundacji  
oraz według potrzeb Fundacji prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

2. Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym, w schroniskach, wolno 
żyjących, znajdujących się w potrzebie, albo mających właściciela, który traktuje je 
niehumanitarnie i w sposób okrutny, przy współdziałaniu ze środowiskiem lecznic 
weterynaryjnych, szkolnym, nauczycielskim, naukowym, policją i strażą miejską oraz 
wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi. 

3. Szkolenie i instruktarz aktywistów społecznych (animatorów) oraz działaczy fundacji  
w zakresie ochrony i postępowania ze zwierzętami i kształtowaniu postaw proekologicznych 
w społecznościach lokalnych. 

4. Promowanie przez środki masowego przekazu, w tym internet pozytywnych doświadczeń 
w działalności edukacyjnej, przyznanie wyróżnień honorowych oraz zwalczanie przejawów 
okrucieństwa wobec zwierząt i łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt w działalności 
zewnętrznej adresowanej do lokalnej społeczności z poszanowaniem prawa do ochrony dóbr 
osobistych i prywatności. 

5. Organizowanie i prowadzenie sieci schronisk opiekuńczych dla zwierząt w miarę 
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zgromadzonych środków. 

6. Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie powyższych celów 
statutowych. 

7. Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt. 

8. Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w szczególności 
akcji humanitarnych: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji 
zwierząt. 
9. Działalność  charytatywno – opiekuńczą. 

10. Działalność edukacyjną i wychowawczą. 

11. Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów, seminariów, konferencji i odczytów. 

12. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu. 

13. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych, szkoleniowych, terapeutycznych 
i innych z uwzględnieniem udziału zwierząt. 

14. Prowadzenie ośrodka jeździeckiego, klubu jeździeckiego, szkoły jazdy konnej, stadniny 
koni. 

15. Hodowle koni i innych zwierząt.  

16. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych. 

17. Transport zwierząt. 

18. Promocję i organizację wolontariatu. 

19. Przygotowanie i udział w inscenizacjach wydarzeń historycznych z udziałem koni  
   i zwierząt. 

23. Współpraca z organami władzy samorządowej, państwowej oraz instytucjami, 
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji. 

§ 7 
Majątek i dochody Fundacji 

Fundusz założycielski Fundacji – przekazany Fundacji przez Fundatorów Założycieli – 
wynosi 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) w postaci gotówki, przekazanej przez 
Fundatorów w częściach równych, po 400 złotych (czterysta złotych). 

§ 8 
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Dochody Fundacji pochodzą między innymi z: 
1. Darowizn, spadków, zapisów. 

2. Subwencji, grantów, dotacji osób trzecich. 

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego. 

5. Dotacji. 

6. Sponsoringu. 

§ 9 
1. Fundatorzy wskazują jako ministra właściwego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy 

o fundacjach – ministra właściwego do spraw pomocy społecznej. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia – oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

5. Fundacja może współpracować z innymi fundacjami, stowarzyszeniami 
 i instytucjami w ramach realizacji wspólnych celów. 

§ 10 
Władze Fundacji 

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 
udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów. 

§ 11 
Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy i odrębną uchwałą osoby powołane przez 
Prezesa Zarządu Fundacji. 

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady lub 
odwołanie podjętą przez Zarząd Uchwałą. 

§ 12 
Zadania Rady Fundacji 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu 
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 

b. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
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c. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

d.Nadzór nad działalnością Fundacji. 

e. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją 
lub o likwidacji Fundacji. 

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
a. zaopiniowania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

§ 13 
Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z osoby Prezesa Zarządu Fundacji, który jest Fundatorem 
składu założycielskiego Fundacji, powołany na czas nieokreślony przez Radę 
Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, jeśli zostanie on powołany.  

2. W razie potrzeby Prezes Zarządu może wskazać i powołać Wiceprezesa Zarządu 
Fundacji składając wniosek do Rady Fundacji o dodatkowy wakat. 

3. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji podczas nadzwyczajnego 
posiedzenia za skutkiem wskazanych zaniedbań, niegospodarności, które działają na 
złe funkcjonowanie Fundacji. 

4. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w Zarządzie Fundacji.  

§ 14 
Zadania Zarządu Fundacji 

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 nie przekazanych do kompetencji 
innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji w imieniu Fundacji, 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, 
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie Uchwał. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji przez  Prezesa 
Zarządu drogą elektroniczną (e-mail). 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji wraz z Radą Fundacji co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązani są 
przygotować i zatwierdzić uchwałą Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
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7. Zarząd wyznacza i upoważnia osobę do oficjalnego kontaktu z mediami. 

§ 15 
Sposób Reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z 
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – 
oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji wraz z 
Wiceprezesem Zarządu Fundacji (jeśli został on powołany) i Członków Rady Fundacji. 

3. W przypadku powołania Wiceprezesa Zarządu Fundacji oświadczenia woli w imieniu 
Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji wraz z Wiceprezesem Zarządu Fundacji. 

 
§ 16 

Zmiana Statutu 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona 
i określonych w akcie założycielskim, celem ich uszczegółowienia. 

§ 17 
Połączenie z inną fundacją 

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. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego 
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 18 
Likwidacja Fundacji 

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

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele ochrony 
zwierząt, a likwidatorem jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji na mocy zwołania 
Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Fundacji. 

Niniejszy statut został jednogłośnie uchwalony i przyjęty i podpisany dnia 2 stycznia 2020 
roku przez Fundatorów. 
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Podpisali : 

1. Anna Pachla 
2. Natalia Radziechowska  
3. Katarzyna Miksztal-Kokosza 
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