
Ćwiklice, dnia 22.05.2013 

zm. 17.08.2015 tekst jednolity 

STATUT FUNDACJI Przystań Ocalenie 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Przystań Ocalenie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominika Nawa , 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tychach 
przy ul. Grota Roweckiego numer 42, przed asesorem notarialnym Łukaszem Mikołajczykiem, 
zastępcą notariusza Krystyny Stępień- Jasińskiej, repertorium A numer 2035/2013, działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz 
postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Ćwiklice. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić 

działalność także za granicą. 

2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe. 

3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. 

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych dla 

celów współpracy z zagranicą. 

 

§ 5. 

Fundacja może używać pieczątki i oznaki organizacyjnej, przyznawać nagrody i wyróżnienia dla osób 

fizycznych i prawnych zasłużonym dla Fundacji oraz za ich działalność proekologiczną. 

 

§ 6. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

 

§ 7. 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8. 

1. Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, ekologia i ochrona 

zwierząt. Obok celu podstawowego działalność Fundacji obejmuje następujące cele: 

a) Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw 

zwierząt oraz kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w 

szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez: 

 Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w zakresie nowoczesnych 

metod humanitarnej hodowli zwierząt, 

 Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt 

oraz ochrony środowiska, 

 Prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej 

hodowli zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie punktów widokowych dla obserwacji zwierząt w 

naturalnym środowisku, 

 Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dla wszystkich gatunków zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie specjalistycznych gospodarstw rolnych utrzymujących 

wszystkie gatunki zwierząt, 

 Finansowanie projektów, rzeczy i produktów proekologicznych, 

 Tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na celu szeroko rozumianą 

promocję ochrony zwierząt, ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzacji  

innych celów Fundacji poprzez:     

 - Reklamę medialną                                                                                                                                    

- Reklamę wizualną 

 Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi,                      

samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu 

Drogowego i innym w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami: 

- stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów ściśle 

współpracujących z terenowymi jednostkami służb mundurowych, 

- tworzenie punktów kontroli warunków transportów zwierząt z możliwością ich 

przeładowania, 

 Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz                       

państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów 

dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów 

prawnych. 

 Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, zebraniach, 

audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt 

oraz zagadnieniom w zakresie ekologii, 

 Pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej, 

 Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi  się  
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       ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa  wobec nich, 

 Promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, 

 Promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, 

 Współpraca z gminami w sprawie rozwiązania problemu bezpańskich zwierząt. 
b) Działalność charytatywną poprzez: 

 Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz innych zwierząt  

 Przystań Ocalenie, 

 Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, maltretowanych, 

niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania, 

 Diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, gospodarskich, 

egzotycznych i dzikich, 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w 

szczególności poprzez rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z deficytami 

rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie 

placówek oświatowych, 

c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym za pomocą resocjalizacja dzieci i młodzieży po przez 

pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach, 

d) Współpraca z zakładami karnymi w zakresie uwrażliwiania osób skazanych poprzez pracę na 

rzecz zwierząt oraz bezpośredni kontakt z uratowanymi zwierzętami, 

e) Współpraca z zakładami poprawczymi i ośrodkami szkolno- wychowawczymi w zakresie 

uwrażliwiania wychowanków poprzez pracę na rzecz zwierząt oraz bezpośredni kontakt z 

uratowanymi zwierzętami, 

f) Promocję i organizację wolontariatu. 

g) Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim organom 

może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z 

wnioskiem  o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo  wobec zwierząt. 

2. Działalność wymieniona w pkt. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji a cele 

realizowane są na rzecz ogółu społeczności. 

3. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej 

grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną 

sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności: 

 Organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt 

oraz ochrony Środowiska, 

 Zakładanie i prowadzenia ośrodków rehabilitacji dla wszystkich gatunków zwierząt, 

 Wspieranie utrzymania działalności przytuliska dla koni oraz innych zwierząt Przystań 

Ocalenie 

 Wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, maltretowanych, 

niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania, 

 Diagnoza, leczenie, rehabilitacja uratowanych zwierząt, 

 Zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, gospodarskich i 

egzotycznych,  
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 Promocję i organizację wolontariatu  

 

§ 9. 

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą  oraz 

działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej. 

2. Przedmiotem  działalności gospodarczej jest: 

a) 01.13.Z – uprawa warzyw, włączając melony oraz upraw roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych, 

b) 01.19.Z – pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 

c) 01.41.Z – chów i hodowla bydła mlecznego, 

d) 01.43.Z – chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 

e) 01.45.Z – chów i hodowla owiec i kóz, 

f) 01.46.Z – chów i hodowla świń, 

g) 01.47.Z – chów i hodowla drobiu, 

h) 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt, 

i) 01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 

j) 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 

k) 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarczych, 

l) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i krótkotrwałego zakwaterowania, 

m) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe, 

n) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 

o) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

p) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

q) 82.99.Z – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

r) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację, 

s) 86.90.D – działalność paramedyczna, 

t) 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych, 

u) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

v) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

niesklasyfikowanych, 

w) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

x) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 
y) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 

z) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 

aa) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

bb) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
cc) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

dd) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
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ee) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

ff) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

gg) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

hh) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

ii) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

jj) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

kk) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

ll) 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

mm) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

na straganach i targowiskach, 

nn) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach, 

oo) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

pp) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami, 

qq) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 

rr) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

ss) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

tt) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna, 

uu) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

vv) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 

ww) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

       3.   Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest: 

a) 01.13.Z – uprawa warzyw, włączając melony oraz upraw roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych, 

b) 01.41.Z – chów i hodowla bydła mlecznego, 

c) 01.43.Z – chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 

d) 01.45.Z – chów i hodowla owiec i kóz, 

e) 01.46.Z – chów i hodowla świń, 

f) 01.47.Z – chów i hodowla drobiu, 

g) 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt, 

h) 01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 

i) 03.22.Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych, 

j) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i krótkotrwałego zakwaterowania, 
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k) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola    

namiotowe,  

l) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 

m) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

n) 75.00.Z – działalność weterynaryjna, 

o) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

p) 82.99.Z – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

q) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację, 

r) 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

s) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej                  

niesklasyfikowana 

t) 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 

ochrony przyrody, 

u) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, 

v) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 

§ 10. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych jednostek posiadających 

osobowość prawną oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami określonymi przez 

Fundację. 

 

§ 11. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować się realizacji zleconych zadań administracji 

publicznej. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 12. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 

przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, środki przeznaczone na działalność 

gospodarczą w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz nieruchomości i ruchomości 

inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

2. Fundacja uzyskuje środki na swoją działalność z następujących źródeł: 

a) funduszu założycielskiego, 

b) z działalności własnej Fundacji prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, 

c) darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz jednostki nie posiadające 

osobowości pranej z kraju i zagranicy, 

d) dotacji i subwencji,  
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e) dochodów majątku ruchomego i nieruchomego, 

f) dotacji UE, 

g) papierów wartościowych, 

h) dochodów z praw majątkowych fundacji, 

i) z wpływów ofiarności publicznej za pomocą zbiórek i imprez publicznych, 

j) dochodów z lokat kapitałowych i odsetek bankowych, 

k) z wpływów z działalności pożytku publicznego, 

 

§ 13. 

Jeśli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja 

może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy. 

 

§ 14. 

Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalności pożytku publicznego. 

 

§ 15. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, 

że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 16. 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd 

2. Rada Fundacji 

 

§ 17. 

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków i jest powołany na czas 

nieoznaczony przez Fundatora. Jeden z członków zarządu wskazany przez Fundatora pełni  

rolę Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego członkowi zarządu 

przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu. 
2. Członkami zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe 

3. Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora. 

4. Fundator określa wynagrodzenie członków zarządu. 

5. Fundator może zostać członkiem zarządu. 

6. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie 

uprawnień zastrzeżonych przez Fundatorów na mocy niniejszego statutu a w szczególności w 

zakresie powoływania Zarządu. 
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§ 18. 

Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 

 

§ 19. 

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

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest 

samodzielnie Prezes Zarządu lub Członek zarządu na podstawie pisemnego upoważnienia 

Prezesa Zarządu. 

 

§ 20. 

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w 

szczególności: 

1. Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych. 

2. Administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji. 

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

4. Tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji. 

5. Sporządzenie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich 

Fundatorowi przed złożeniem właściwemu ministrowi. 

6. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w  

działalności gospodarczej. 

7. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji. 

8. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji. 

 

§ 21. 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą wielkością oddanych głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w 

przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodna piśmie na postanowienie, które 

ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. 

3. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej 

zgody Fundatora: 

a) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub obciążenie lub oddanie jakimkolwiek osobom w 

używanie jakiegokolwiek majątku Fundacji. 

b) wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 30 000,00zł 

c) powołanie pełnomocnika w przypadku przewidzianym w § 20. pkt. 8 

 

§ 22. 

1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków 

powołanych przez Fundatora, gdzie jeden z członków zostaje wyznaczony przez Fundatora do 

funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji. 
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2. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu wynagrodzenia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw publicznych ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) nadzór na realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, 

e) opiniowanie na wniosek Fundatora oraz innych czynności realizowanych przez Zarząd 

Fundacji, 

4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 

b) żądania od członków zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, na posiedzeniach zwoływanych przez  

przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora. 

6. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin. Uchwały podejmowane  

są zwykła większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Rady Fundacji. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23. 

1. Fundator może zmienić cel lub statut Fundacji. 

2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. 

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator wraz z określeniem warunków takiego 

połączenia. 

4. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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 drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywania majątku 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 
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       warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.   

 

§ 24. 

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

w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. 

4. Do obowiązków Likwidatora należy: 

a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego w wpisanie otwarcia likwidacji Fundacji, 

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od 

daty ogłoszenia, 

d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, 

e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż  

całości lub części majątku w trybie składania ofert. 

5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, w 

szczególności sprzedaż żywych zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest na 

rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z calami  

statutowymi Fundacji. 

6. Majątek Fundacji w postaci środków pieniężnych oraz środków trwałych pozostałych po 

likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz innych organizacji pozarządowych o podobnym 

statutowym celu działania. 

 

§ 25 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

        

 

Fundator: 

 

 

 

 

 

 

- 10 -  


