
Statut fundacji HUG me 

TEKST JEDNOLITY 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja HUG me, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Magdalenę 

Szkudlarek, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę 

Iżykowską, w kancelarii notarialnej w Luboniu (62-030), przy ulicy Poniatowskiego 24/2, dnia 

29.11.2016 r. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 

zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego.  

2. Działalność statutowa Fundacji określona w § 6 może być prowadzona zarówno jako działalność 

nieodpłatna jak i działalność odpłatna. 

3. Przychód Fundacji z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku 

publicznego. 

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

5. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.  

 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, przy 

czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność 

także poza granicami RP i UE. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. Ministrem ze względu na główne cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Rolnictwa. 

 

  



§ 4 

 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią Fundacji z danymi fundacji oraz pieczęcią z logo Fundacji. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku - logo graficznego Fundacji. 

 

§ 5 

1. Dla wykonania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub tymczasowe zakłady, oddziały 

oraz filie w kraju i za granicą.  

2. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń i spółdzielni, a 

także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami.  

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami. 

4. Zarząd Fundacji może zlecać prowadzenie działań przyczyniających się do realizacji celów 

statutowych Fundacji podmiotom zewnętrznym, a także zatrudniać pracowników oraz 

wolontariuszy. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. Zachęcanie do czynnego angażowania się w działalność wolontariatu 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw ludzi w odniesieniu do zwierząt 

3. Podejmowanie działań w celu zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt 

udomowionych oraz podnoszenia poziomu ich zdrowotności i warunków bytowania  

4. Popularyzacja idei transplantacji oraz zdrowego trybu życia 

5. Niesienie pomocy społecznej osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej 

 

  



§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Rozpowszechnianie idei wolontariatu poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych 

wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach 

organizowanych na rzecz bezinteresownej pomocy podopiecznym Fundacji. 

2. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie 

placówek zajmujących się zwalczaniem bezdomności zwierząt poprzez aktywizację osób z 

niepełnosprawnością oraz trudnej młodzieży jako wolontariuszy. 

3. Organizowanie i udział w akcjach wychowawczych, promujących humanitarne traktowanie 

zwierząt. 

4. Wspieranie działalności placówek zajmujących się bezpańskimi zwierzętami, w tym zakup karmy, 

niezbędnego wyposażenia, finansowanie podstawowych zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych, 

takich jak szczepienia, kastracja i sterylizacja, diagnostyka specjalistyczna, leczenie i rehabilitacja. 

5. Prowadzenie działań i kampanii informacyjnych na rzecz propagowania akcji szczepień oraz 

kontroli populacji zwierząt. 

6. Prowadzenie akcji mających na celu promowanie adopcji oraz informowanie o skutkach 

kupowania zwierząt z pseudohodowli. 

7. Organizowanie i udział w kampaniach na rzecz promowania idei transplantacji, honorowego 

krwiodawstwa, rejestrowania się w bazie dawców szpiku, zgody na pobieranie organów. 

8. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko pojętej 

promocji profilaktyki zdrowotnej. 

9. Pomoc społeczna świadczona na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i 

dysfunkcyjnych, a także zagrożonych uzależnieniem i nieprzystosowanych społecznie. 

 

  



ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 PLN określony w akcie 

założycielskim o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności 

Fundacji. 

§ 9 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

A. darowizn, spadków, zapisów 

B. subwencji i dotacji osób fizycznych i prawnych 

C. zbiórek i imprez publicznych 

D. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat 

E. dochodów pozyskiwanych z prowadzenia działalności odpłatnej 

F. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych 

G. sprzedaży przedmiotów darowizn 

§ 10 

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji, a także pozostałe środki mogą 

być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 12 

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji 

jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z 

którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia, lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 



2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, 

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

szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może przekazywać praw do korzystania z całości lub części majątku na rzecz 

członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji 

celów statutowych Fundacji. 

4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji, jej pracownicy oraz osoby spokrewnione, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

RODZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 
Zarząd Fundacji 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.  

2. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.  

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.  

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 

przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od dwóch do pięciu Członków, 

którzy są powoływani na następujące funkcje: 

A. Prezes Zarządu 

B. Wiceprezes Zarządu 

C. Skarbnik Zarządu  

D. Członkowie Zarządu 

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku 

rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.  

 

§ 14 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

A. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

B. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz 



C. opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań 

finansowych i merytorycznych przedkładanych do zatwierdzenia Fundatorowi 

D. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe 

kierunki jej działania przedkładanych do zatwierdzenia Fundatorowi 

E. zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji oraz spełnianie swoich obowiązków przy 

ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał i regulaminów 

Fundacji 

F. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji 

G. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i 

innych aktów normatywnych w tym regulaminów 

H. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami 

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w 

tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane 

przychody i trwałość majątku Fundacji. 

 

§ 15 

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundację reprezentuje Prezes Zarządu. 

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub inny Członek 

Zarządu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Prezesa Zarządu.  

 

§ 16 

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

czynności wiążących się z zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej 20.000 PLN, 

które nie zostało uprzednio zatwierdzone w budżecie i planach działania, wymagane jest podjęcie 

przez Zarząd formalnej uchwały. 

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego 

członków. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący. 

 

§ 17 

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem 

zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym 

kosztów podróży. 

2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.  



3. Wynagrodzenia dla pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji. 

 

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo 

innego członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie 

ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu, w 

sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce 

posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to 

posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich 

uczestniczących w nim członków Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 

1. Fundator może zmienić cele Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu 

Fundacji. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i 

wymaga rejestracji przez właściwy sąd. 

2. Fundator ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od 

Zarządu lub pracowników Fundacji. 

3. Fundator może upoważnić pełnomocnika, do wykonywania czynności Fundatora w stosunku do 

Fundacji. Zakres oraz okoliczności pełnomocnictwa winny zostać wskazane w akcie notarialnym 

stanowiącym upoważnienie. 

 

§ 20 

1. Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Decyzję o połączeniu 

podejmuje Zarząd Fundacji. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez 

zawiązanie nowej Fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być 



zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków 

połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest 

Zarząd Fundacji. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Fundatora, nie może jednak nastąpić, 

jeśli w jego wyniku miałyby się zmienić cele Fundacji. 

§ 21 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiającej realizacje 

celów, dla których została powołana w szczególności wobec wyczerpania się jej środków 

finansowych. 

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji Zarząd w drodze uchwały, która 

w celu wywołania skutków prawnych wymaga akceptacji Fundatora. 

3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator powołany przez Zarząd. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz 

innych organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut uchwalono i przyjęto w dniu 15.12.2016 r. 


