
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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§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: 

1. niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, 
2. wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie 

bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, 
3. udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 
4. ochrony środowiska i ochrony zwierząt. 

 

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego oraz działalność gospodarczą: 



1. niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez 
umieszczanie ich w istniejących schroniskach i azylach dla bezdomnych zwierząt, 

2. prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej, 
3. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 
4. finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu 

sterylizacji i kastracji, 
5. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną, 
6. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, 
7. wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i 

ochroną środowiska naturalnego, 
8. organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z 

ochroną zwierząt, a szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt, 
9. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi 

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

10. wspieranie prac naukowo-badawczych, 
11. 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 

1. 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, 

e) odsetek bankowych, 

f) innych dochodów kapitałowych, 

g) ze sponsoringu. 

2. Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizacje 
celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

 

§15 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Zabrania się 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", 

3. Zabrania się przekazywania ich 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 warunkach, 

4. Zabrania się 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, 



5. Zabrania się 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. 

 

 

 

§16 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili 
składania 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 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, 



2. Zarząd Fundacji. 

§19a 

1. Rada fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków 
3. Skład Rady tworzony jest w sposób następujący: jeden członek Rady 

powoływany jest przez Fundatora, a następnie osoba ta samodzielnie kooptuje 
dwóch kolejnych członków Rady. Wyłonione w ten sposób trzy osoby mogą 
wspólnie – jednogłośnie – dokooptować kolejnych członków Rady. 

4. Kadencja całego składu Rady trwa 4 lata, licząc od dnia powołania przez 
Fundatora pierwszego członka Rady. 

5. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady w 
drodze uchwały większością 2/3 za, przy obecności co najmniej połowy składu 
Rady. 

6. Rada Fundacji może odwołać członka Rady w każdym czasie w drodze uchwały 
większością 2/3 za, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, na wniosek 
każdego członka Rady. 

7. Członkiem Rady może być Fundator 
8. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 
9. Członkiem Rady nie może być osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe z winy umyślnej, a także nie 
pozostaje z Prezesem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

1. Śmierci, 
2. Zrzeczenia się, 
3. Odwołania, 
4. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz skazania prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo karne lub karno-skarbowe z winy umyślnej. 

10. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 
majątkowego Fundacji, 

2. Opiniowanie programów działania Fundacji, 
3. Przeprowadzanie, na wniosek Fundatora, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli 

ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poniesionych wydatków, 
4. Opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji. 

11. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
12. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 

dwóch członków Rady, Fundatora lub Zarządu, zgłoszone na piśmie. 



13. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§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. 

 

§27 

Zarząd: 

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
2. opracowuje i uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji, 
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
5. przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów 

statutowych oraz za wyniki działalności gospodarczo-finansowej, 
7. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
8. powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz inne osoby pełniące stanowiska 

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

organizacyjnych Fundacji, 
10. 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 Rady Fundacji i Komisji Programowej jest nieodpłatne. 

 



§30 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu za 
wyjątkiem oświadczeń majątkowych, które wymagają oświadczenia Prezesa Zarządu lub 
dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§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 

DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 

 

§33 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi 
przepisami i niniejszym statutem w zakresie: 

a. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) 
b. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19) Z 
c. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.79) 
d. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z) 
e. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami (PKD 47.99.Z) 
f. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A) 
g. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1) 
h. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) 
i. Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z) 



j. Reklama (PKD 73.1, 73.2) 
k. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z) 
l. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B) 
m. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z) 
n. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z) 
o. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2) 
p. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09) 

 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio lub w formie 
wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu 
ustalonego przez Zarząd. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację 
jej celów statutowych. 

 

4. Zarząd ustala rozmiary i formy zatrudnienia w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia 
pracowników/zleceniobiorców. 

 

5. Fundator przeznacza dodatkową kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU  

 

§34 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 



 

§35 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność 
wszystkich członków Zarządu. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§36 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. 

 

§37 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 
Fundacji. 

 

§38 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków 
Zarządu. 

 

§39 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 
lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

 

§40 



Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność 
wszystkich członków Zarządu. 

 

§41 

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. 

 

§42 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności 
za rok ubiegły. 

 

§43 

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

 

 
 


