Tekst jednolity statutu fundacji
„ZWIERZĘTA EULALII”
z siedzibą w Mrągowie
uchwalony dnia 25.07.2001r. przez Zarząd
Zarząd Fundacji „Zwierzęta Eulalii” z siedzibą w Mrągowie w osobach Eulalia Wojnicz,
Alimiria Wojnicz oświadcza na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z
1997 i Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 114, poz. 1194 z 2000 roku), że jednolity
tekst statutu fundacji „Zwierzęta Eulalii” z siedzibą w Mrągowie brzmi:

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja nosi nazwę "Zwierzęta Eulalii".
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach zwaną dalej ustawą i na podstawie niniejszego Statutu (Dz.U. 1991 nr 46, poz.203
z późn.zm.).
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Zyzdrojowa Wola.
§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i
Turystyki.
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II. Cel Fundacji i formy działania
§ 7.
Celem Fundacji jest:
-propagowanie i rozwój sportów konnych oraz sportów z użyciem zwierząt
zaprzęgowych, a także propagowanie idei humanitarnego stosunku do zwierząt.
§ 8.
Fundacja będzie realizowała swe cele poprzez:
- organizowanie zawodów sportowych z zakresu jazdy konnej i psich zaprzęgów;
- fundowanie nagród dla uczestników zawodów konnych i zwierząt zaprzęgowych;
- prowadzenie szkół jazdy konnej oraz nauki powożenia psimi zaprzęgami, a także zaprzęgami z
użyciem zwierząt;
- dofinansowywanie uczestnictwa w zawodach sportowych dla zawodników biorących w nich
udział w kraju i za granicą;
- ustanawianie stypendiów sportowych dla wybitnie uzdolnionych zawodników;
- zakup i wyposażanie w sprzęt sportowy oraz inne niezbędne przedmioty ośrodków jazdy
konnej i psich zaprzęgów;
- organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei
humanitarnego stosunku do zwierząt;
- wydawanie i nieodpłatny kolportaż pism oraz wydawnictw popularno - naukowych w zakresie
sportów konnych, psich zaprzęgów oraz odpowiedniego traktowania zwierząt;
- dofinansowywanie działalności wydawniczej w zakresie specjalistycznej literatury dotyczącej
metod treningów sportowych oraz poświęconej propagowaniu idei humanitarnego stosunku do
zwierząt;
- prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej w zakresie upowszechniania wiedzy
o problemach związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt;
- organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych dla ludności w zakresie potrzeb zwierząt
i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania;
- dofinansowywanie schronisk dla bezdomnych zwierząt ;
- prowadzenie placówek dla bezpańskich zwierząt.
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§ 9.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać inne osoby prawne lub fizyczne, których
działalność jest zbliżona z celami Fundacji.

III. Majątek Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 3000,00 złotych wniesiony przez
fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działalności.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2000,00
złotych.
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
§ 13.
1. Dochody fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14.
Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji
jednorazowych lub łącznych w wysokości równej co najmniej 10.000 zł lub w wypadku osób
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zagranicznych 5000 dolarów USA, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora
Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

IV. Organy Fundacji
§ 15.
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji.
§ 16.
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
pkt.8 ustawy z 03.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
§ 17.
1. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w drodze uchwały
podejmowanej zwykłą większością głosów.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji.
§ 18.
1. Rada Fundacji zbiera się na pisemny wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub
Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 19.
Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia
inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
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a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich
realizacją;
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania
Fundacji;
d) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
f) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie Prezesa
Rady Fundacji oraz ustalanie liczby członków Rady Fundacji;
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby
członków zarządu, a także określanie zasad ich wynagradzania;
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją,
likwidacji Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji;
j) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
§ 20.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów
decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.
§ 21.
Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech członków.
§ 22.
Zarząd Fundacji:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
3. kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
4. przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla
pracowników Biura Fundacji,
7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
8. podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.
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§ 23.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Zarząd spośród jego grona.
§ 24.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 25.
Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz a w szczególności do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie.

V. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 26.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków
na realizację swych celów statutowych.
§ 27.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi
(w tym import - eksport);
2. organizacji wypoczynku w postaci wczasów, wycieczek turystycznych,
obozów i kolonii;
3. usług hotelarskich i gastronomicznych;
4. usług transportowo-spedycyjnych;
5. wydawania książek, materiałów reklamowo-fotograficznych oraz plakatów i
pocztówek;
6. usług turystycznych;
7. usług reklamowych, artykułów spożywczych i przemysłowych;
8. usług w zakresie wynajmu;
9. usług rehabilitacyjnych;
10. działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych
obszarów i obiektów chronionej przyrody;
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11. działalności artystycznej i rozrywkowej (w tym usług muzyczno rozrywkowych) oraz działalności rekreacyjnej.
§ 28.
Z dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć odpowiednie środki na działalność
gospodarczą w wysokości określonej przepisami oraz wynikającej z charakteru planowanej
działalności.
§ 29.
1. Fundacja nie ma prawa udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań w
stosunku do członków jej organów, pracowników Fundacji bądź osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo też są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej w Statucie "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie ma prawa przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób
trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie ma prawa wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich,
chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.
4. Fundacja nie ma prawa dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
Zarząd Fundacji:
1. Prezes Zarządu - Eulalia Wojnicz
.................................................
2. Członek Zarządu - Alimiria Wojnicz
......................................................
Warszawa, dnia 15.03.2010r.
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