
STATUT FUNDACJI
“FUNDACJA SEJSZA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundację ustanawiają: Patrycja Stachera, Jagoda Sztandera, zwani dalej Fundatorami.

§2

1. Fundacja nosi nazwę – „Fundacja Sejsza”.

2. Fundacja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym
przez natariusza Izabelę Adamiec w Kancelarii Notarialnej z siedzibą przy ul. Spółdzielczej
24/9  w Końskich  w dniu  21.09.2021  r.  za  Repertorium A numer  5346/2021  i  działa  na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 z pózn.
zm.).

3. Fundacja posiada osobowość prawną.  

4.Fundacja  prowadzi  działalność  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  zgodnie  z
przepisami prawa i niniejszego statutu. 

5. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rogów, gmina Końskie, powiat konecki.

6.  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. CEL I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

Celami Fundacji są: 

1. ochrona i promocja zdrowia, 
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2. humanitarna ochrona zwierząt,
3. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, 
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,
5. działalność charytatywna,
6. wspierania działań wolontariatu. 

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)  pomoc  zwierzętom  bezdomnym,  skrzywdzonym  i  porzuconym,  zabezpieczanie  ich,
opiekę  nad  nimi  i  znajdowanie  im  nowych  domów;
b)  działania  zmierzające  do  ograniczenia  populacji  zwierząt  niechcianych,  szczególnie
promowanie  programu  sterylizacji  i  kastracji;
c)  zbieranie  środków  finansowych  i  rzeczowych  na  potrzeby  Fundacji;  pozyskiwanie,
rozdzielanie  funduszy,  darów  materialnych  i  niematerialnych;
d) 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;
e)  zwalczanie  przejawów  znęcania  się  nad  zwierzętami,  w  szczególności  poprzez
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych
przestępstwach,  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;
f)  tworzenie  i  prowadzenie  ośrodków  rehabilitacji  dla  dzikich  i  rannych  zwierząt;
g)  współpracę  z  policją  i  strażą  miejską;
h)  pozyskiwanie  dotacji  z  Unii  Europejskiej  oraz  Urzędów  Miast  i  Gmin;
i)   prowadzenie  zajęć  terapeutycznych  z  udziałem  zdrowych  zwierząt  dla  dzieci
i  dorosłych  z  problemami  emocjonalnymi;
j)   promocję  i  reklamę  działań,  związanych  z  celami  Fundacji;
k)  organizowanie  obozów  edukacyjnych  dla  dzieci  i  dorosłych;
l)  organizowanie  i  wspieranie  działań  wolontariatu
m)  organizowanie,  finansowanie  oraz  promowanie  inwestycji,  kampanii  i  badań
prowadzących  do  eliminacji  okrucieństwa  wobec  zwierząt;
n)  socjalizację  zwierząt  skrzywdzonych,  zalęknionych  i  niezsocjalizowanych;
o)  pomoc  placówkom  i  osobom  fizycznym  służącym  zwierzętom  bezdomnym,
współpracę  z  placówkami  i  osobami  fizycznymi  niosącymi  pomoc  zwierzętom
bezdomnym;
p) spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie
ze  zwierzętami;
r) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad
nimi;
s)  opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; 

t) prowadzenie edukacji pro zwierzęcej i działalności naukowej, 

u) współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 

w)  działania  w  zakresie  zwalczania  zjawiska  bezdomności  zwierząt,  w  szczególności
poprzez  propagowanie  wiedzy  o  sposobach  ograniczania  populacji  zwierząt,  zwalczanie
przejawów znęcania się nad zwierzętami,

x)  inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
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3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§5

1.  Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski,  na  który  składa  się  wkład  pieniężny
przekazany przez Fundatorów, w kwocie 1000 zł. Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz
założycielski kwotę 500 zł.

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w 
toku jej działalności.

§6

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek;
d) dochodów z majątku fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) funduszu założycielskiego;
g) majątku ruchomego i nieruchomego;

2.  Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są
wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania
Fundacji.

3.  Dochody  z  subwencji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  użyte  na  realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.  Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgi  rachunkowe  według  zasad
obowiązujących osoby prawne.

4. ORGANY FUNDACJI
§7

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§8

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób. Członkowie Rady Fundacji powołani 
są przez Fundatorów.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
b) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.

5. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach
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Rady i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 
pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci 
lub pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą 
doręczenia na adres Fundacji.
7. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
8. W przypadku śmierci lub pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Rady Rada Fundacji 
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwykłą większością głosów. Od 
tego momentu wszystkich nowych członków Rady powołuje Rada Fundacji.
9. Kadencja Rady Fundacji, jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest 
nieograniczona.

§9

Rada  jest  organem  o  uprawnieniach  inicjatywnych,  nadzorczych,  stanowiących  i
kontrolnych.

§10

1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji. 
2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.

4. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji Zarząd Fundacji zwraca się do 
Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.

§11

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ważności 
podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub, co najmniej 2 
członków Rady powołanych przez Fundatora.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody 
Przewodniczącego Rady.
3. Rada powołuje członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności 
Przewodniczącego Rady.
4. Rada odwołuje członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności 
Przewodniczącego.
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§12

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

1. wybór i odwołanie członków zarządu Fundacji, oraz wyznaczenie jej Prezesa i
Wiceprezesa,

2. uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków 
zarządu, 

3. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,
4. uchwalanie zmian w statucie
5. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności 

pomiędzy członków Zarządu 
6. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz budżetu rocznego Fundacji,
7. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego 

sprawozdania finansowego Fundacji,
8. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów 

fundacji,
9. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków 

Fundacji,
10. przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości

poczynionych wydatków,
11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, 
12. decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do 

zdobycia lub obciążenia nieruchomości,
13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji 
14. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

§13

Do kompetencji  Zarządu Fundacji  należy podejmowanie  decyzji  we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

§14

1. Zarząd Fundacji składa się, z co najmniej dwóch członków. W skład Zarządu wchodzą 
osoby powołane przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. 
2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji bądź śmierci 
członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: złożenia rezygnacji, podjęcia pracy, której 
charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu, choroby, ułomności lub 
utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, niewykonywania 
obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok, przekroczenia 75 roku życia, 
nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień 
statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem sądu, 
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
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6. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu Zarządu i regulaminu Fundacji, 
zatwierdzonego przez Radę Fundacji. Rada zatwierdza regulamin Zarządu i regulamin 
Fundacji na wniosek Zarządu.

§15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§16

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
3. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów,
4. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom,
5. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady 
Fundacji,
6. zatwierdza programy działania Fundacji oraz preliminarz budżetu rocznego Fundacji,
7. przyjmuje okresowe sprawozdania oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe 
Fundacji,
8. ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
9. przeprowadza likwidację Fundacji.

§17

Do składania oświadczeń woli  w imieniu Fundacji,  w tym do reprezentowania  Fundacji  i
zaciągania  zobowiązań  majątkowych  jest  upoważniony  każdy Członek  Zarządu Fundacji
samodzielnie.  

5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§18

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i
niniejszym statutem w następujących dziedzinach:

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2. Sprzedaż detaliczna wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
3. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami
5. Wydawanie książek
6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
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7. Pozostała działalność wydawnicza
8. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
10. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
11. Działalność wspomagająca edukację
12. Działalność portali internetowych
13. Działalność agencji reklamowych
14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
15. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§19

1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez 
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej
celów statutowych.

6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

§20

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub
realizującym jej cele.

§21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 
jest zbieżna z celami Fundacji. 
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Patrycja Stachera

Jagoda Sztandera
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