
 

 

 

Załącznik nr 1 

do oświadczenia Fundatorów fundacji pod nazwą Fundacja ODIN Psy Karelskie- Północne Psy 

Myśliwskie - Na Rzecz Ochrony Zwierząt 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

o ustaleniu statutu fundacji 

 

 

 

STATUT FUNDACJI ODIN 

Psy Karelskie - Północne Psy Myśliwskie - 

Na Rzecz Ochrony Zwierząt 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJI ODIN Psy Karelskie- Północne Psy Myśliwskie 

- Na Rzecz Ochrony Zwierząt zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została 

ustanowiona przez Fundatora Annę Wysocką zwaną dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusza Domaradzkiego   

w kancelarii notarialnej w Gdyni , w dniu 14 października 2020 roku. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

3. Ministrem właściwym ds. fundacji wybranym ze względu na cele fundacji jest 

Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi 

4. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skrótu 

Fundacja „Odin”. 

 

§ 2. 

Siedzibą Fundacji jest Gdynia.  



 

 

 

§ 3. 

1. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów.  

3. Na potrzeby współpracy międzynarodowej Fundacja może używać tłumaczenia 

nazwy na języki obce.  

4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne. 

 

§ 4. 

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 5. 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

a) jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (tysiąc złotych) 

b) inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub 

innych podobnych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji 

przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, 

b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

c) dochodów z praw majątkowych w tym majątkowych praw autorskich, 

d) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, z aukcji, z fantowych loterii 

dobroczynnych, ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku 

kapitałowego w kraju i za granicą, 

f) dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa 

handlowego, 

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego 



 

 

 

§ 6. 

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów 

Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7. 

Podstawowym celem Fundacji jest ochrona zwierząt oraz ochrona, w tym: 

a) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez 

organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, 

współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez 

leczenie, umieszczanie ich w miejscach do tego przeznaczonych, które zapewniają 

bezpieczne schronienie dla zwierząt, udzielanie pomocy placówkom i osobom 

fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami 

fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną; 

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w 

szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji 

zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; 

d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. 

e) wszelkie działania w zakresie edukacji związanej z ochroną zwierząt i ochroną 

środowiska. 

h) wszelkie działania w zakresie promowania zdrowego trybu życia.  

 

§ 8. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji 

państwowej i  samorządowej,   



 

 

b) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc 

zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, znajdowanie 

zwierzętom nowych domów; 

c) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 

szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji; 

d) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji; 

pozyskiwanie, rozdzielanie funduszy, darów materialnych i 

niematerialnych; 

e) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu 

społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, 

sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów 

sterylizacji i kastracji; 

f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie 

pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi 

organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów 

statutowych Fundacji; 

g) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności 

poprzez 

a. podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie 

zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, występowanie w 

sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu 

ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i 

instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń 

wymierzonych w prawa zwierząt; 

b. pro zwierzęcy lobbing; 

c. współpracę z policją i strażą miejską; 

d. pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin; 

e. promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji; 

h) współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

i) inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji. 



 

 

2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną 

i nieodpłatną - działania podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, 

określone powyżej w § 8 ust. 1 niniejszego Statutu stanowią - w przypadku 

spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie - działalność pożytku publicznego. 

3. Realizacja zadań Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami, w tym organami administracji publicznej.  

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.  

 

§ 9. 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.  

2. Fundacja może używać logotypu w formie zaakceptowanej przez Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i 

przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, 

osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, 

przyczyniającym się w sposób szczególny do realizacji celów Fundacji lub 

zasłużonym dla samej Fundacji. 

 

§ 10. 

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok 

obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 11. 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany też dalej Zarządem. 

 

§ 12. 



 

 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 

czas nieoznaczony.  

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

4. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator podejmuje decyzję o wyborze 

prezesa Zarządu. 

5. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków 

Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest 

Prezes Zarządu.  

 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci członka, 

b) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa 

w Zarządzie, na ręce Zarządu lub Fundatora, 

c) odwołania przez Fundatora, na podstawie § 12 ust. 2 niniejszego Statutu, 

d) powzięcia przez Fundację informacji o zaistnieniu przesłanki negatywnej 

pełnienia funkcji określonej w § 12 ust. 3 niniejszego Statutu. 

 

§ 13. 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego Członkowie Zarządu wybierają 

spośród siebie. Mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą 

funkcję Prezesa Zarządu wskazuje Fundator, może on również wskazać pierwszą osobę 

pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego 

Statutu prawa i obowiązki wszystkich członków Zarządu opierają się na zasadzie ich 

równego statusu. 

 

§ 14. 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja celów statutowych Fundacji, 

b) opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji określających 

długofalowe kierunki jej działania, 



 

 

c) sporządzanie rocznych planów pracy, budżetu i sprawozdań przewidujących 

i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane 

wskutek jej prowadzenia, 

d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  

g) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, 

h) podejmowania decyzji w sprawie zmian w Statucie, połączenia z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji, 

i) opracowywanie i uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, 

j)  opracowywanie, zatwierdzanie oraz zapewnianie wymaganej publikacji i 

zgłoszeń sprawozdań Fundacji. 

 

§ 15. 

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na 

posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 

połowy jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od 

przedmiotu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu 

odbywają się w miarę potrzeb.  

2. Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania 

obecnych było mniej niż połowa członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo 

zwołanym posiedzeniu Zarządu obejmującym ten sam porządek obrad wymogu 

kworum określonego w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się – uchwały 

Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Fundatora lub innego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się 

zawiadamiając wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub 

przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed 

terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie 

członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, 

zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na 

dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który 

korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, 

godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może 



 

 

zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu. W 

razie gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, możliwe jest, za 

ich zgodą, podejmowanie uchwał w sprawach nieobjętych planowanym 

porządkiem posiedzenia wskazanym w powiadomieniu o posiedzeniu, a także 

podejmowanie uchwał pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu - 

uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie 

zostali o tym posiedzeniu zawiadomieni. 

5. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się sprawozdania i archiwizuje w biurze 

Fundacji.  

6. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez 

odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały 

podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 

W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, 

decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza 

posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

 

§ 16. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub 

świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.  

2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wszystkich 

członków Zarządu. 

 

§ 17. 

Oświadczenia woli Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy 

członek Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku Wiceprezesa Fundacji składa on 

oświadczenia w zakresie wskazanym i zaakceptowanym przez Prezesa Zarządu. 

 

§ 18. 



 

 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.  

2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych 

czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej 

przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności 

Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa przyjęty przez niego Regulamin. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§ 19. 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, 

LIKWIDACJA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 20. 

1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich zapisów Statutu, w tym utworzenia 

obok Zarządu innych organów Fundacji i zmiany celów Fundacji, w tym poprzez 

dookreślenie celu podstawowego, określenie celów szczegółowych w ramach celu 

podstawowego lub dodanie dalszych celów zbliżonych z celem podstawowym.  

2. Zmiana statutu Fundacji, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji następuje w 

drodze uchwały Zarządu podjętej na posiedzeniu, zwykłą większością głosów w 

obecności wszystkich członków Zarządu. 
 

§ 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 mogłyby ulec 

istotnej zmianie cele Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, uchwałą 

podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych. 

 

§ 22. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie: 

- wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji, 

- osiągnięcia celu dla realizacji, którego została ustanowiona, 

2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu, 

większością dwóch trzecich głosów oddanych. Decyzja o otwarciu likwidacji 

Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia 

określonych przepisami prawa.  

3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o otwarciu likwidacji likwidatorami 

Fundacji stają się członkowie Zarządu. 

4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć 

wierzytelności, i wypełnić zobowiązania Fundacji. 

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały jednomyślnej uchwały likwidatorów na rzecz działających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

6. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności 

prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla 

Fundatora należeć będą do Zarządu.  

 

Gdynia, dn. 14 października 2020 r. 

 

Anna Wysocka 

 

……………………………………………………… 

 


