STATUT
FUNDACJI POMOCY GOLDENOM
„AUREA”
tekst jednolity
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja

Pomocy

Goldenom

„AUREA”,

zwana

dalej

Fundacją,

ustanowiona przez:
1) Warnę Strzelecką,
2) Agatę Kratochwil,
zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
21 stycznia 2008 r. przez notariusza Justynę Baszuk w Kancelarii
Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka Notariusze – spółka cywilna
w Warszawie, Al. Szucha 8, numer repertorium A 571/2008, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
6. Fundacja

posługuje

się

znakiem

graficznym,

stanowiącym

logo

Fundacji.
7. Ze względu na cele Fundacji, nadzór nad Fundacją sprawuje minister
właściwy do spraw rolnictwa.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów,
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Fundacja

może

prowadzić

działalność

także

poza

granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć
oddziały w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek oraz innych
organizacji.
§ 3.
Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami honorowymi, osobom fizycznym i prawnym oraz
instytucjom i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub

w sposób

szczególny przyczyniającym się do realizacji obranych przez Fundację celów.
Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4.
Celami Fundacji są:
1) udzielanie

wszechstronnej

pomocy

bezdomnym,

porzuconym,

krzywdzonym, niechcianym, chorym zwierzętom,
2) upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
3) ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
§ 5.
1. Fundacja

realizuje

swoje

cele

poprzez

prowadzenie

nieodpłatnej

działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) świadczenia

i

organizowania

pomocy

finansowej,

rzeczowej

i organizacyjnej w ramach diagnostyki, leczenia, rehabilitacji,
opieki weterynaryjnej, transportu zwierząt,
b) zwalczania

przejawów

znęcania

się

nad

zwierzętami

i

ich

zaniedbywania,
c) podejmowania interwencji w obronie praw zwierząt,
d) udzielania pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie
ich niewłaściwego traktowania przez człowieka,
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e) zwalczania bezdomności zwierząt,
f) realizowania programu kastracji i sterylizacji,
g) realizowania programu identyfikacji elektronicznej,
h) opieki nad zwierzętami przebywającymi w domach tymczasowych,
oczekującymi na adopcję,
i) działalności adopcyjnej,
j) współpracy z Policją i Strażą Miejską, placówkami niosącymi
pomoc

zwierzętom

bezdomnym,

instytucjami

samorządowymi

i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami mającymi
podobne cele,
k) współpracy z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii,
behawiorystami, treserami zwierząt w zakresie wymienionym
w celach Fundacji,
l) organizowania,
informacyjnych,

wspierania

i

edukacyjnych,

uczestniczenia

w

szkoleniowych,

działaniach

wydawniczych,

badawczych i reklamowych zgodnych z celami Fundacji,
m) udzielania wsparcia inicjatywom zgodnym z celami Fundacji,
n) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób, organizacji i instytucji, zbieżną z jej celami statutowymi.
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł
(tysiąc złotych), wniesiony przez Fundatorów w częściach równych, to jest
po 500 zł (pięćset złotych) przez każdego z Fundatorów oraz środki
finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte w
trakcie jej działania.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w papierach wartościowych, w ruchomościach oraz nieruchomościach.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
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§ 7.
Dochody Fundacji mogą pochodzić 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,
5) odsetek bankowych, papierów wartościowych,
6) nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy.
7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 8.
1. Dochody
i

pochodzące

zapisów

mogą

z
być

dotacji,
użyte

subwencji,
na

darowizn,

realizację

celów

spadków
Fundacji

z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Majątek Fundacji i nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczane są
wyłącznie na realizację działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 9.
Zabrania się:
1) udzielania

pożyczek

lub

zabezpieczania

zobowiązań

majątkiem

Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich 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 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 osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV.
Organy Fundacji
§ 10.
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 11.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym
i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na
czas nieokreślony. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka Rady,
3) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
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4) odwołania przez Radę Fundacji.
4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas
pełnienia funkcji w Zarządzie.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
§ 12.
1. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w
związku

małżeńskim

we

wspólnym

pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie

mogą

być

przestępstwo umyślne

skazani
ścigane

prawomocnym
z

oskarżenia

wyrokiem

za

publicznego

lub

przestępstwo skarbowe,
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości
wyższej

niż

przeciętne

przedsiębiorstw

miesięczne

ogłoszone

przez

wynagrodzenie
Prezesa

w

sektorze

Głównego

Urzędu

Statystycznego za rok poprzedni).
§ 13.
1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo 2/3 członków Rady albo na wniosek Zarządu. Posiedzenie
zwoływane jest poprzez zawiadomienie pisemne wysłane pocztą lub drogą
elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczącego.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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4. Decyzje w sprawach zmiany celów Fundacji oraz połączenia z inną
fundacją lub likwidacji Fundacji zapadają w drodze jednomyślnej
uchwały.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą zostać zaproszone osoby
lub przedstawiciele innych organizacji współpracujących z Fundacją,
członkowie Zarządu, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady, jednakże
osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.
6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji, składania pisemnych i ustnych
wyjaśnień,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 14.
1. Do zadań Rady należy:
1) kontrolowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady,
3) zatrudnianie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń oraz
podpisywanie z nimi umów,
4) ocena pracy Zarządu,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań
z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
6) dokonywanie zmian statutu,
7) zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
§ 15.
1. Rada

Fundacji

może

podjąć

decyzję

o

przyznaniu

honorowego

członkostwa w Radzie osobom, które w sposób szczególny przyczyniają
się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji lub realizacji obranych przez
Fundację celów.
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2. Członek honorowy Rady Fundacji może uczestniczyć w zebraniach
i posiedzeniach władz Fundacji, z głosem doradczym, ale nie może brać
udziału w głosowaniach.
3. Członek honorowy Rady Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją
funkcję w Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 16.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na
czas nieokreślony. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka Zarządu,
3) odwołania przez Radę Fundacji,
4) skazania

członka

przestępstwo

Zarządu

umyślne

prawomocnym

ścigane

z

wyrokiem

oskarżenia

sądu

publicznego

za
lub

przestępstwo skarbowe.
5. Fundatorzy mogą zostać powołani przez Radę na członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 17.
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 albo na wniosek Rady Fundacji. Posiedzenie zwoływane
jest

poprzez

zawiadomienie

pisemne

wysłane

pocztą

lub

drogą

elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
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3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, w tym Prezesa. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Decyzje w sprawach likwidacji Fundacji oraz połączenia z inną fundacją
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
5. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby lub
przedstawiciele

innych

organizacji

współpracujących

z

Fundacją,

członkowie Rady Fundacji, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady,
jednakże osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.
§ 18.
1. Do zadań Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji oraz
planów finansowych,
3) uchwalanie

corocznych

sprawozdań

finansowych

i

sprawozdań

z działalności Zarządu,
4) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,
5) zarządzanie majątkiem Fundacji,
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków wynagrodzeń
pracowników Fundacji,
7) tworzenie i likwidacja oddziałów,
8) podejmowanie

decyzji

o

przystąpieniu

do

spółek

lub

innych

organizacji,
9) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub
o likwidacji Fundacji,
10) ustanawianie

i

przyznawanie

odznak,

nagród

lub

wyróżnień

honorowych,
11) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innym organom,
12) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
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§ 19.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes
Zarządu samodzielnie lub łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników i udzielać im pełnomocnictwa do
prowadzenia spraw należących do zadań Fundacji, określając zakres tego
pełnomocnictwa.
Rozdział V.
Zmiana statutu i celu Fundacji
§ 20.
1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.
2. Rozszerzenia lub zmiany celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział VI.
Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji
§ 21.
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
w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji również w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
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i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej
uchwały, która dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji również w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Majątek

pozostały

po

likwidacji

Fundacji

przekazuje

się

innym

organizacjom o podobnych celach działania, wskazanym przez Radę
Fundacji.
Rozdział VII.
Działalność gospodarcza

§ 23.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji
celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja może prowadzić Działalność gospodarczą bezpośrednio lub
poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki, w tym oddziały.
§ 24.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
13.99.Z Produkcja

pozostałych

wyrobów

tekstylnych,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana;
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;
47.19.Z Pozostała

sprzedaż

detaliczna

niewyspecjalizowanych sklepach;
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prowadzona

w

47.89.Z Sprzedaż

detaliczna

pozostałych

wyrobów

prowadzona

na

straganach i targowiskach;
47.91.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
i domowego;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
82.59.B Pozostałe

pozaszkolne

formy

edukacji,

gdzie

indziej

sklasyfikowane;
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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nie

