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STATUT 

Fundacji RAP 

Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj” zwana dalej „Fundacją”, 

ustanowiona została przez Marię Terlecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym przez Piotra Pełczyńskiego - Notariusza w Warszawie w dniu 23 lipca 2020r., 

za Repertorium A Nr 2815/2020, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą: Fundacja „RAP”. 

 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa i Statutem oraz z celem,  

w jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje minister właściwy ds. rolnictwa.  

 

§ 5 

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. 

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.  

3. Fundacja może w wykonywaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.  

4. Fundacja może ustanowić odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz 
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z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1) działanie na rzecz pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt, 

2) wspieranie wszelkich działań mających na celu otoczenie zwierząt należytą opieką, 

3) wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie bezdomności zwierząt, 

szczególnie poprzez umieszczanie ich w domach adopcyjnych i prowadzenie działalności 

adopcyjnej, 

4) przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa 

wobec zwierząt, 

5) wpieranie opiekunów zwierząt znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 

1. Cele Fundacji będą realizowane przez: 

a. prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich opiekunów, 

b. finansowanie i prowadzenie noclegowni i przytulisk dla zwierząt oraz podejmowanie innych 

działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt, 

c. umieszczanie porzuconych i krzywdzonych zwierząt w hotelikach, świetlicach, domach 

tymczasowych prowadzonych przez osoby prywatne i inne podmioty, 

d. poszukiwanie domów tymczasowych i stałych dla bezdomnych zwierząt, 

e. wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom, 

f. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju 

i za granicą, 

g. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, zbieranie środków 

finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, w tym poprzez pozyskiwanie subwencji, 

dotacji oraz grantów dla Fundacji, 

h. inicjowanie i finansowanie programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych 

kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat humanitarnego traktowania zwierząt, 
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i. zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z Policją, 

Strażą Miejską oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania sprawców 

przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom, 

j. prowadzenie i finansowanie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie potrzeb 

zwierząt i humanitarnego ich traktowania, poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, 

kalendarzy, wydawnictw specjalnych oraz materiałów audiowizualnych, 

k. organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań dla ludności  

w zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania, 

l. organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei 

humanitarnego stosunku do zwierząt, 

m. organizowanie pomocy, w tym wsparcia finansowego dla opiekunów zwierząt, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla tych, którzy tymczasowo nie mają środków 

na utrzymanie i leczenie zwierząt, 

n. współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie  

z obowiązującym porządkiem prawnym, których działalność jest zbieżna z działalnością 

Fundacji, 

o. szkolenie i zatrudnianie wolontariuszy,  

p. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz 

humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności oraz nadawanie tytułu 

Sponsora Fundacji, 

q. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych, 

r. współfinansowanie utrzymania psów adopcyjnych. 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy 

z innych źródeł.  

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 

fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami 

Fundacji.  

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania  

i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 

organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
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5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego  

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 Poz. 873 z późn. zm.). 

7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 

odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

            

Rozdział III 

MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI 

 

 § 8 

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza majątek początkowy 

Fundacji, który stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

 

 § 9 

Przychodami Fundacji są: 

a) subwencje i darowizny osób fizycznych i prawnych, 

b) spadki i zapisy osób fizycznych, 

c) przychody z majątku Fundacji, 

d) przychody ze zbiórek, 

e) przychody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, 

f) przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

g) środki finansowe pochodzące z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, 

inwestycyjnych oraz lokatach, 

h) dotacje, subwencje oraz granty. 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach 

i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów, środki trwałe. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.  

3. Z przychodów określonych w § 9 ust. 1 pkt 2. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze 
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celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub 

zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.  

4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, 

określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu 

dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując 

się - odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.  

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji 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. 

 

§ 11 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 

Zarządu Fundacji lub 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”, 

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach,  

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji  

d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.  

 

§ 12 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Rozdział IV 

WŁADZE FUNDACJI 

 

Art. 13 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

 

§ 13a 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku niemożności 

powołania członków Rady przez Fundatora, nowych członków Rady powołują pozostali 

członkowie Rady. W przypadku niemożności odwołania członków Rady przez Fundatora, 

członków Rady odwołują pozostali członkowie Rady w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. odwołania przez Fundatora lub pozostałych członków Rady 

d. śmierci członka. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 13b 

1. Do zadań Rady należy: 

a. opiniowanie i nadzór nad działalnością Fundacji nad działalnością Fundacji,  

w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji, 

b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

Fundacji absolutorium, 

c. reprezentowanie Fundacji przed Zarządem. 
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§ 13 c 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy  

o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 

Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady. 

 

§ 14 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych przez Fundatora na 

okres 3 lat. Do Zarządu może zostać powołany Fundator. Fundator zostaje powołany na czas 

nieokreślony. 

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

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji, 

g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
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5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora  

w każdej chwili w drodze uchwały. 

 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu 

konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej 

czternastodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. Wyjątek stanowi zmiana Statutu, którą obowiązują zapisy z § 17 ust.  

 

       § 16 

1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie 

odpowiednich opracowań. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu,  

b. w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie lub 

Prezes Zarządu samodzielnie.  

 

Rozdział V 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 17 

1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy 

obecności wszystkich członków. 

2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie 

uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków. 
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Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18 

1. Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją. 

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

3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Rada w formie 

uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków. 

 

§ 19 

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zarządu w formie uchwały podjętej jednogłośnie 

przy obecności wszystkich członków. 

2. Likwidatorem/ami Fundacji może być członek/ mogą być członkowie Zarządu albo osoba(y) 

powołana(e) przez Zarząd. 

3. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych  

i pozostałego majątku Fundacji.  

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne 

z celami statutowymi Fundacji. Zarząd, podejmując uchwałę o likwidacji, wskaże konkretne 

cele, na jakie majątek zostanie przeznaczony. 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia 

ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 

ze zm.) oraz inne, obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.” 

 

Prezes Zarządu: Maria Terlecka  

Członek Zarządu: Paweł Janusz  

 

 


