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STATUT 

FUNDACJI „ANIMALSI” 

sporządzony dnia 14.11.2014 

zmieniony 01.06.2015 

zmieniony 30.06.2016 

zmieniony 03.10.2018 

zmieniony 08.02.2021 

 

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Animalsi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wojciecha Gebert, 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę 

Janisz w kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. Świętojańska 59/1, w dniu 14.11.2014 r., działa na 

podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21 poz. 

97 z późn. zm.), Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

 

§ 4 

Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony. 

 

§ 5 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez tworzenie oddziałów 

zagranicznych oraz współpracę z zagranicznymi osobami prawnymi. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 
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§ 6 

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

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

2. Fundacja może również posługiwać się pieczęciami oraz imiennymi legitymacjami, 

potwierdzającymi prawo posiadacza do występowania w określonym zakresie w imieniu Fundacji. 

 

§ 7 

1. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.  

2. Terenowe jednostki organizacyjne Fundacji mogą posiadać osobowość prawną przyznaną 

uchwałą Zarządu Fundacji; od chwili uzyskania odrębnej osobowości prawnej jednostka ta nie 

odpowiada za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie odpowiada za zobowiązania jednostki – 

zaciągnięte po dniu wyodrębnienia. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może określać środki materialne i niematerialne przekazane 

przez Fundację jednostce organizacyjnej. 

§ 8 

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o tym 

samym lub podobnym celu działania. 

 

§ 9 

1. Fundacja może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych przepisów. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w odpowiednich rozmiarach, dla uzyskania środków na realizację swych 

celów statutowych. 

 

DZIAŁ II. Cele Fundacji 

 

§ 10 

Celem Fundacji jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

2) zapobieganie rażącemu zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt, 

3) wspieranie placówek zapewniających opiekę bezdomnym zwierzętom; 

4) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody ożywionej, w tym 
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wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących. 

§ 11 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) współdziałanie z właściwymi organami publicznymi w zakresie: 

a) uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych oraz karnych; 

b) opiniowania aktów normatywnych; 

c) sygnalizowania uchybień w funkcjonowaniu organów publicznych w sprawach dotyczących 

humanitarnej ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody; 

d) podejmowania działań związanych z interwencjami dotyczącymi niehumanitarnego traktowania 

zwierząt; 

e) działalności opiniodawczej i doradczej; 

f) prowadzenia schronisk dla zwierząt: 

2) prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechnienia właściwych 

standardów traktowania zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego; 

3) inicjowanie i popularyzację, w szczególności za pośrednictwem środków masowego 

przekazu, standardów należytego postępowania ze zwierzętami oraz innymi elementami 

przyrody ożywionej. 

2. Dla realizacji celów statutowych w części obejmującej działalność pożytku publicznego, 

Fundacja prowadzi: 

a) działalność statutową odpłatną, prowadzoną w następującym zakresie: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) działalności charytatywnej; 

4) promocji i organizacji wolontariatu; 

5) podtrzymywania i rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

b) działalność statutową nieodpłatną, prowadzoną w następującym zakresie: 

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

3) działalności charytatywnej; 

4) promocji i organizacji wolontariatu; 

5) podtrzymywania i rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. 
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c) Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji 

zadań należących do sfery zadań publicznych.  

d) Fundacja nie może prowadzić równocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i 

działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

§ 12 

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 9 ust. 2 może obejmować w szczególności, według 

PKD: 

1) Sprzedaż detaliczną towarów - prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 

(47.91.Z), prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  (47.99.Z); 

2) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 

(94.99.Z); 

3) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z); 

4) Działalność weterynaryjną (75.00.Z); 

5) Działalność prawniczą (69.10.Z); 

6) Działalność opiniodawczo – doradczą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (70.22.Z); 

7) Artystyczną i literacką działalność twórczą (90.03.Z); 

8) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

9) Produkcję pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną (32.99.Z) 

10) Produkcję bielizny (14.14.Z); 

11) Produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z); 

12) Produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania (16.29.Z); 

13) Produkcję gier i zabawek (32.40.Z); 

14) Przewóz zwierząt (49.41.Z). 

 

DZIAŁ III. Organy Fundacji 

 

§ 13 

Członkiem któregokolwiek organu Fundacji nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego, w tym przestępstwo skarbowe. 

 

 

 



5 

 

Rozdział 1 

Zarząd Fundacji 

 

§ 14 

Fundację reprezentuje Zarząd, w którego skład wchodzą: 

1) Prezes Fundacji; 

2) Dwóch Członków Zarządu 

 

§ 15 

1. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator. 

2. Fundator desygnuje również Dwóch członków Zarządu. 

3. Każdorazowa zmiana składu osobowego Zarządu wymaga uchwały Zarządu, przy czym 

głos Prezesa przeważa w kwestiach spornych. 

4. W przypadku podejmowania rozstrzygnięcia dotyczącego któregokolwiek z członków 

Zarządu, w tym Prezesa , obowiązany jest on powstrzymania się od składania oświadczenia 

woli. 

5. Zakazuje się łączenia funkcji członka Zarządu z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 16 

Członkowie Zarządu mogą być przez Fundację zatrudnieni oraz pobierać wynagrodzenie, a także 

otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z działalnością na rzecz Fundacji. 

 

§ 17 

1.Do kompetencji Zarządu należy bieżąca reprezentacja Fundacji, a także wszelkie czynności 

niezastrzeżone do kompetencji innych organów, w szczególności: 

1) Podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu Fundacji; 

2) Podejmowanie uchwał dotyczących powołania nowych organów Fundacji. 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podejmowane są jednogłośnie i niezwłocznie 

zgłaszane właściwemu miejscowo sądowi rejestrowemu. 

3. Zmiana Statutu Fundacji wymaga akceptacji Fundatora. 

 

§ 18 

Każdy z członków Zarządu może reprezentować Fundację jednoosobowo. 
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Rozdział 2 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 19 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą każdorazowo przynajmniej 3 osoby. 

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim z członkami 

Zarządu, we wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.  

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie uchwał Zarządu, a także nadzór nad 

bieżącą działalnością Zarządu, w tym zatwierdzanie corocznych sprawozdań.  

4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 3, podejmowane są bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji.  

 

§ 20 

1. Posiedzenia Komisji dzielą się na: 

a) zwyczajne – zwoływane raz do roku, nie później niż do dnia 30. czerwca, celem zatwierdzenia 

sprawozdania; 

b) nadzwyczajne – zwoływane na wniosek Zarządu celem wydania opinii w sprawach 

przekraczających zakres zwykłego zarządu sprawami Fundacji. 

2. Otwierając posiedzenie, komisja wybiera spośród swojego grona w głosowaniu tajnym 

Przewodniczącego Komisji, który kieruje pracami posiedzenia.  

3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

trzech członków Komisji.  

 

Inne organy Fundacji 

 

§ 21 

1. Fundacja może ustanawiać w drodze uchwały Zarządu inne organy, niż wymieniony w .§ 14 

i § 19. 

2. Ustanowienie dodatkowych organów, zakresu ich kompetencji, zasad powoływania 

członków organu, a także rozszerzenie składu osobowego organów istniejących wymaga 

zmiany statutu. 
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DZIAŁ III. Majątek Fundacji 

 

§ 22 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych wniesiony gotówką 

przez fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację 

w toku jej działalności. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych. 

3. Nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości wymaga opinii Komisji Rewizyjnej oraz akceptacji 

Fundatora.  

 

§ 23 

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł: 

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b) dotacji i subwencji osób prawnych; 

c) dochodów  ze zbiórek publicznych; 

d) dochodów z majątku Fundacji; 

e) odsetek oraz depozytów bankowych; 

f) dochodów z działalności gospodarczej; 

g) nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sąd; 

h) dochodów z darów; 

i) innych źródeł dozwolonych prawem. 

 

§ 24 

1. Dochody Fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów decyzją Zarządu Fundacji mogą  

być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Za zobowiązania wynikające z działalności statutowej i gospodarczej Fundacja odpowiada 

całym swoim majątkiem. 

4. Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd Fundacji.  

5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań 

w stosunku do członków jej 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, 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

6. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku 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 bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

7. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie  na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

DZIAŁ IV. Wolontariat 

 

§ 25 

Fundacja może korzystać z pracy wolontariuszy. 

 

§ 26 

Kandydat na wolontariusza obowiązany jest złożyć Fundacji oświadczenie woli o chęci współpracy 

w ramach umowy wolontariatu. 

 

DZIAŁ V. Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt 

 

§ 27 

Fundacja może szkolić i powoływać Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt w celu realizacji zadań 

opisanych w art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 39 Ustawy o ochronie zwierząt. 

 

§ 28 

 

Inspektorem ds. Ochrony Zwierząt może być wyłącznie osoba korzystająca z pełni praw 

publicznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekarana wyrokiem sądu karnego za 

przestępstwo umyślne. 

 

§ 29 

Zasady szkolenia Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt, zakres ich obowiązków i odpowiedzialność 

dyscyplinarną określa odrębny Regulamin. 
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DZIAŁ VI .Likwidacja Fundacji 

 

§ 30 

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

lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Komisji 

Rewizyjnej oraz uzyskaniu akceptacji Fundatora. 

3. Likwidację przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu, chyba że Fundator wyznaczy innego 

likwidatora. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu. 

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

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji 

i stowarzyszeń o zbliżonych celach. 

 

DZIAŁ VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 31 

1. Postanowienia Statutu Fundacji są nadrzędne wobec regulaminów i uchwał Fundacji. 

2. Uchwały i regulaminy podjęte wbrew postanowieniom Statutu Fundacji są nieważne.  


