Załącznik do uchwały nr 5/2018, z dn. 03.04.2018

Statut Fundacji PSI AZYL
(Tekst jednolity, ze zmianami na podstawie uchwał nr 3/2018 i 4/2018 Rady Fundacji,
z dn. 03.2018)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja PSI AZYL, (zwana dalej: „Fundacją”), powołana została aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 19 stycznia 2018 roku, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Elżbiety Rawickiej-Hryniewskiej i Jakuba Rawickiego w Tucholi i działa na podstawie
Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 40 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
 Justynę Bucholz, zam. 89-511 Cekcyn, ul. Szeroka 18, DO AUI 301060,
 PESEL: 58051502408
 Marlenę Ginter, zam. 89-506 Kęsowo, Żalno, Dworcowa 1, DO AVF 724414,
 PESEL: 80071513184
 Barbarę Górka, zam. 89-510 Bysław, ul. Kwiatowa 27, DO AWA 291882,
 PESEL: 82011312347
 Anetę Zimniewską, zam. 89-501 Tuchola, ul. Sportowa 10/12, DO CGJ 581625,
PESEL: 74042408603
zwane dalej „Fundatorami”.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Cekcyn.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
5. Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach o
takich samych lub podobnych celach
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celami Fundacji są:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym,
niechcianym, chorym zwierzętom
2. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt
3. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających humanitarnemu traktowaniu
zwierząt
4. Współpraca i wspieranie organizacji lub osób fizycznych podejmujących działania
mające na celu pomoc zwierzętom.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę i wspieranie działalności innych osób prawnych, osób fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele
tożsame z celami statutowymi Fundacji, w tym w szczególności podmiotów niosących
pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym,
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie
realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
3. Realizowanie programu identyfikacji elektronicznej,
4. Znajdowanie i pomoc w znajdowaniu tymczasowych i stałych opiekunów zwierząt,
opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych, monitorowanie zwierząt w
nowych domach,
5. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych, karm i innych przedmiotów na rzecz
zwierząt wymagających opieki i pomocy,
6. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących praw zwierząt, przyczyn
bezdomności, sposobów rozwiązywania tego problemu i korzyści płynących z
zabiegów sterylizacji i kastracji,
7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz ich zaniedbywania,
8. Podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt,
9. Współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i
zwalczania przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt, składanie
zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed

innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
10. Współpracę z władzami samorządowymi miast i gmin oraz powiatów
11. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
12. Współpracę z lecznicami, lekarzami weterynarii, behawiorystami w zakresie
wymienionym w celach stowarzyszenia,
13. Organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych i happeningów,
14. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł,- (słownie: dwa
tysiące złotych i 00/100)
2. Majątek fundacji stanowią również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a
także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
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§7
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. Świadczeń fundatorów,
b. Darowizn, spadków, zapisów,
c. Dotacji i subwencji od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
d. Imprez i zbiórek publicznych,
e. Majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych fundacji,
f. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
g. Funduszy Unii Europejskiej
h. Odsetek z rachunków i lokat bankowych.
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego,
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą,
Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową,
Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej,
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§8

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w
stosunku do członków jej 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 tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej osobami
bliskimi
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje w sposób bezpłatny lub na
preferowanych warunkach
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
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§ 10
Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji,
Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami,
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada, a w przypadku gdy nie może zostać zwołana, członków
powołują Fundatorzy,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady,
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji, z
wyjątkiem zwrotu kosztów podróży.

§ 11
Do zadań Rady należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
5. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie
ich wynagrodzenia,
6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
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§ 12
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
§ 13
Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa,
powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez
Radę.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b. utraty praw obywatelskich,
c. śmierci członka Zarządu,
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d. odwołania przez Radę Fundacji.
Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed
upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady,
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot
uzasadnionych kosztów pracy lub wynagrodzenie.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innych
stosunkach cywilnoprawnych.
Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z
Członkami Zarządu Fundacji podpisuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. Realizacja celów statutowych,
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
g. Współpraca z wolontariuszami
h. Składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
i. Wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji
j. Bieżąca współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, mająca na celu
realizację celów Fundacji
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
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§ 15
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał,
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co
najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem,
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu,
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa.

§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. w sprawach o zakresie czynności zwykłego zarządu oraz czynności, których
wartość nie przekracza 10.000,00 zł,-, wymagany jest podpis jednego członka
Zarządu
2. w sprawach o zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu lub co
do czynności, których wartość przekracza 10.000,00 zł,-, wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 18
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 decyzję podejmuje Rada bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
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§ 19
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw rolnictwa i
rozwoju wsi,
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone, mocą uchwały Rady, na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

RADA FUNDACJI:


Michał Bucholz ………………………………………………………………………………



Marlena Ginter ……………………………………………………………………………….



Barbara Górka ………………………………………`………………………………………..

