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STATUT
FUNDACJI „ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
   Fundacja pod nazwą „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” zwana dalej „Fundacją”

ustanowiona przez Agnieszkę Korbal zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym w
Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza nr 8/2 dnia 08.08.2006r.
repetytorium A Nr3667/06, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
   Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
   Siedzibą Fundacji jest Ostróda

§4
   Ministrem właściwym jest Minister Ochrony Środowiska.

§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7
   Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku – „Alarmowy Fundusz Nadziei na

Życie w Ostródzie”

§8
   Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9
   Fundacja została powołana w celach:
a) niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom,
b) wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności

i okrucieństwa wobec zwierząt,
c) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
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§10
   Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez umieszczanie

ich w istniejących schroniskach i azylach dla bezdomnych zwierząt,
b) prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej,
c) finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu

sterylizacji i kastracji,
d) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,
e) upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
f) wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i ochroną

środowiska naturalnego,
g) organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z

ochroną zwierząt, a szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt,
h) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami

pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
pokrzywdzonym,

i) wspieranie prac naukowo-badawczych,
j) współpracę z policją oraz strażą miejską.

§11
   Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12
   Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 (słownie:

jeden tysiąc) złotych wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§13
   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14
   Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
   a) darowizn, spadków, zapisów,
   b) dotacji osób prawnych,
   c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
   d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§15
   Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na

realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16
   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


3

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

§17
   Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji,

jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5000 (słownie: pięć tysięcy)
złotych, o ile wyrażą stosowne życzenie, otrzymują tytuł Sponsora Fundacji.

§18
   Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§19
Organem Fundacji jest Zarząd.

§20
Zarząd Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas

nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną
lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego
uprawnienia.

§21
 Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§22
Fundator powołuje pierwszy Zarząd w składzie:

1. Agnieszka Korbal
2. Agnieszka Monika Szwed
3. Dorota Alicja Romaniuk

§23
1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym

czasie. Postanowienie §20 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

§24
   Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§25
   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§26
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora. Postanowienie §20 zd. 2

stosuje się odpowiednio.
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§27

 Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) opracowuje i uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych

oraz za wyniki działalności gospodarczo-finansowej,
g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
h) powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz inne osoby pełniące stanowiska

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
i) zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów i innych jednostek organizacyjnych

Fundacji,
j) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz

połączenia.

§28
   Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną ze

Sponsorów skupionych wokół idei Fundacji.

§29
Członkostwo Zarządu i Komisji Programowej jest nieodpłatne.

§30
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu.

§31
 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały

wymagane jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§32
 Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§33
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§34
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej

uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków
Zarządu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§35
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§36
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

Fundacji.

§37
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej

uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków
Zarządu.

§38
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w

razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§39
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze

jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich
członków Zarządu.

§40
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4

ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji,
wskazanym w tym przez Zarząd Fundacji.

§41
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku

sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§42
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

............................................
(własnoręczny podpis)
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