Statut Fundacji dla Zwierząt „ARGOS”
sporządzony dn. 13.07.2007;
zmieniony dn. 26.11.2007: w § 2,
zmieniony dn. 30.06.2008: w §8, §§ 11-31, dodano §§ 32-35;
zmieniony dn. 18.11.2010: w §8, §9, §20.
zmieniony dn. 31.05.2012: w §§ 7, 9, 12, 16 pkt 5, 24, 25, 26

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja ustanowiona przez Katarzynę Flisowską-Wypych, Urszulę Pluta i Tadeusza
Wypych aktem fundacyjnym z dnia 13 lipca 2007 (nr rej. Kancelarii Notarialnej Krzysztof
Tuzinek w Warszawie: REP.A-986/2007) działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U.Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.) oraz z niniejszym statutem.
§2
Fundacja przyjęła nazwę "Fundacja dla Zwierząt „ARGOS"
§3
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§5
Fundacja może tworzyć biura regionalne i zakłady.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla ochrony środowiska.
§7
Fundacja została powołana w celach:
1. Charytatywnej pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonych przez ludzi
oraz zapobiegania i zwalczania źródeł takich zjawisk
2. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
§8
Fundacja realizuje swoje cele przez:
I. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. organizowania działań propagandowych i edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt,
propagowania adopcji zwierząt i ich sterylizacji,
2. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją, strażą miejską,
3. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, organizowania adopcji zwierząt, organizowania sterylizacji zwierząt domowych
4. opieki weterynaryjnej i sterylizacji zwierząt domowych,
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II. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami,
2. usług weterynaryjnych, w tym sterylizacji zwierząt domowych,
III. działalność gospodarczą w zakresie:
1. sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet,
3. działalność wydawnicza,
4. świadczenie usług reklamowych.
§9
1. Na działalność gospodarczą przeznacza się 1000,00 złotych ze środków finansowych
uzyskanych w toku prowadzenia działalności,
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego,
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku
publicznego
§ 10
Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać umowy w sprawie współdziałania z
organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.
II. ORGANY FUNDACJI
§11
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
§12
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni;
§13
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.
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3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
6. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka
Rady postanowień Statutu.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji członka lub
śmierci członka Rady.
§14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu złożony na piśmie.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy inny
członek Rady.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że
statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§15
Do Rady Fundacji należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Odwołanie członka Zarządu następuje w
przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji lub istotnego naruszenia
przez członka Zarządu postanowień Statutu.
2. Ocena pracy Zarządu Fundacji.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
4. Opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd.
5. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
6. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
7. Kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji.
8. Dokonywanie kontroli finansowej Fundacji.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.
§ 16
1. Skład Zarządu, w tym Prezesa Fundacji, powołuje Rada Fundacji na czas nieokreślony.
2. Zarząd składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Radę
Fundacji.
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5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
1. Zarząd zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe ich prowadzenie.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
§ 18
1. Zarząd może zaangażować Dyrektora Fundacji i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji
w ramach zwykłego zarządu.
2. Czynności przekraczające zwykły zakres wymagają uchwały Zarządu; zakres tych
czynności określa Zarząd.
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 19
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny
przekazany przez fundatorów w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w
toku jej działalności.
§ 20
Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
b) dotacje od osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochody z nawiązek zasądzanych na rzecz organizacji społecznych.
e) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
f) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
g) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
h) dochody z działalności gospodarczej.
§ 21
1. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celu Fundacji.
2. Dochody przyjmowane od podmiotów, które wyraziły wolę co do szczególnego ich
przeznaczenia, mogą być użyte wyłącznie w zgodzie z tą wolą.
3. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.
§ 22
1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
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2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 23
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.
§ 24
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
oraz pracownicy Fundacji 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”.
§ 25
Zabrania się:
a) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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,
b) wykorzystywania majątku na rzecz 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
§ 26
Zabrania się zakupu 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.
IV - ZMIANA STATUTU
§ 27
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 28
1. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 30
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§ 31
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Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po
zasięgnięciu opinii fundatorów.
§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 33
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
po zasięgnięciu opinii fundatorów, wskazując likwidatora Fundacji i podmiot, na którego
rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.
§ 34
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru,
h) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy.
Warszawa, 31 maja 2012 r.
Urszula Pluta
Tadeusz Wypych
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