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STATUT 
FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH 

LABRADOR – PIES PRZEWODNIK 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – „Pies 
Przewodnik” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Danutę Annę 
Grzybkowską, zwaną dalej „Fundatorem” na podstawie aktu notarialnego 
sporządzonego przez notariusza Teresę Kurzycę w Kancelarii Notarialnej w 
Poznaniu ul. Podgórna 15 w dniu 02.12.2002 r Repertorium A 7009/2002 i działa 

na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 
 

§ 4. 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja 
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 5. 
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji, pieczątkami z danymi 
identyfikacyjnymi oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. 
2. W obrocie Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą : 
„Fundacja Labrador-Pies Przewodnik” 
3.Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 
 

§ 6. 
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać 
je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji. 
 
§ 6 
1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 
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2. Decyzją o członkostwie Fundacji w innych organizacjach i związkach podejmuje 
Zarząd Fundacji. 
 

Rozdział II 
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 7. 
1.Celem Fundacji jest społeczna i zawodowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
poprzez szkolenie i nieodpłatne przekazywanie tym osobom psów asystujących rasy 
labrador retriever ze szczególnym uwzględnieniem psów przewodników osób 
niewidomych i niedowidzących” 
2. Fundacja może udzielić wsparcia w postaci nieodpłatnego przekazania psa 
asystującego również osobie, która nie posiada orzeczonego stopnia 
niepełnosprawności jeśli istnieją ku temu przesłanki medyczne . 

§ 8. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1.Organizowanie i finansowanie: 
a) zakupu i utrzymania szczeniąt w rodzinach wolontariuszy przez okres około 12 
miesięcy, 
b)  szkolenia psów asystujących, 
c) działań marketingowych zmierzających do uświadomienia w społeczeństwie , a 
szczególnie w środowisku osób niepełnosprawnych roli psa asystującego, 
d) działań marketingowych zmierzających do pokonania istniejących w 
społeczeństwie barier dla osób korzystających z pomocy psa asystującego,  
e)działań marketingowych skierowanych do potencjalnych sponsorów, 
f) imprez charytatywnych i zbiórek publicznych, z których dochody 
przeznaczone będą na cele Fundacji, 
g) szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Fundacji, 
2 Propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w  tym 
niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie. 
3.Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę krajową i 
zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji. 
 

 
§ 9. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji. 
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Rozdział III 
 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 10. 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł z czego 
1000,00 zł przeznaczone jest na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działania. 
 

§ 10a. 
Zabronione jest : 
1. Udzielanie z majątku Fundacji pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań w 
stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz 
osób z którymi pracownicy 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”. 
2 Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu przepisów ustawy o 
wolontariacie i działalności pożytku publicznego ,na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu przepisów ustawy o 
wolontariacie i działalności pożytku publicznego na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
Fundacji określonego w § 7 Statutu. 
4.Dokonywanie zakupu towarów lub usług  od podmiotów , w których uczestniczą 
Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  lub po cenach wyższych niż 
rynkowe . 
 

§ 11. 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 12. 
1.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z : 
a/ darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, 
b/ subwencji osób prawnych, 
c/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
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e/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 
2. Dochody uzyskane z prowadzonej przez Fundację  działalności gospodarczej  są 
w całości przeznaczone na działalność pożytku publicznego. 
   

§ 13. 
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej. 
 

§ 14. 
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. 
 

§ 15. 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub 
subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000 złotych 
lub gdy idzie o osoby zagraniczne, 2.500 euro, uzyskują- o ile wyrażą zgodę, 
tytuł Sponsora Fundacji. 
 

§ 16. 
Tytuł sponsora ma charakter osobisty. 
 

Rozdział IV 
 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 17. 
Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji 
 

§ 18. 
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób i tworzą ją sponsorzy oraz osoby 
skupione wokół idei Fundacji 
2. Członkiem Rady Fundacji mogą zostać te z osób wymienionych w ust. 1, które w 
odpowiedzi na zaproszenie złożą pisemną deklarację wyrażającą zgodę na 
uczestniczenie w pracach Rady. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków 
Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub do rozszerzenia składu 
Rady powołuje Zarząd jednomyślną uchwałą w pełnym składzie osobowym. Tak 
wybranym członkom Rady Zarząd wystosuje zaproszenie do pracy w Radzie. 
4. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem jej Zarządu, ani 
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pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej 
5.Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 
organie zwrot uzasadnionych  kosztów lub wynagrodzenie za pracę w Radzie w 
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni . 
 

§ 19. 
1. Rada podejmie działalność, jeśli  co najmniej trzy osoby wyrażą 
gotowość udziału w jej pracach. 
2. Do czasu powołania Rady jej kompetencje sprawuje Fundator. 
 

§ 20. 
1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, opiniodawczych i 
kontrolnych. Opinie Rady nie są wiążące dla Zarządu, poza sprawami, o których 
mowa w § 43, 45, 46 Statutu. 
2. W zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych Rada jest niezależna od 
Zarządu . 
 

§ 21. 
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 
. 

§ 22. 
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się według potrzeb. 
 

§ 23. 
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
 

§ 24 
1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych.  
Jeżeli żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu uchwała może być podjęta 
korespondencyjnie (za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej).  
2. Uchwały w sprawie połączenia, likwidacji i podziału majątku pozostałego po 
likwidacji wymagają większości 2/3 głosów. 
3. wykreślony 

 
§ 25. 

Do Rady należy: 
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, 
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5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 43, 45 i 46 
niniejszego Statutu. 
 

§ 26. 
1.Członkostwo w Radzie ustaje na skutek : 
- złożenia rezygnacji, 
- likwidacji, upadłości lub śmierci członka , 
 2. Rada może podjąć uchwałę o wykluczeniu ze swego grona członka 
uchylającego się od pracy w Radzie, lub działającego na szkodę Fundacji, albo 
skazanego  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe jeżeli członek ten nie złożył rezygnacji.  
Uchwała o wykluczeniu winna być podjęta jednomyślnie przez pozostałych 
członków, po uprzednim wsłuchaniu członka, którego ma dotyczyć. 
 

§ 27. 
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 
Zarządu i Członka Zarządu w zależności od składu liczbowego Zarządu. 
2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek: 
a) złożenia rezygnacji 
b) śmierć członka Zarządu 
c) odwołania w przypadku ,o którym mowa w ust. 2 jeżeli Członek Zarządu 
skazany za prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, nie złoży rezygnacji. Decyzje o odwołaniu 
podejmuje Rada Fundacji. 
4. Wybór członków Zarządu z określeniem ich stanowiska należy do Fundatora, a 
w razie zaprzestania jego działalności w Fundacji wyboru dokonuje Rada Fundacji 
kierując się rekomendacjami urzędujących Członków Zarządu. 
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego w sytuacji gdy w stosunku do Prezesa 
Zarządu wystąpią przesłanki, o których mowa w ust. 3 Wiceprezes Zarządu 
uzyskuje Status Prezesa Zarządu, a Członek Zarządu status Wiceprezesa Zarządu. 
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego w razie zaprzestania przez Prezesa 
pełnienia tej funkcji w myśl przesłanek o których mowa w ust. 3, Rada Fundacji w 
sytuacji nie dokonania w tym samym czasie wyboru nowego Prezesa Zarządu 
deleguje jednego ze swych członków na okres 6 miesięcy do pełnienia tej funkcji. 
W tym okresie Rada Fundacji jest zobowiązana dokonać wyboru nowego Prezesa 
Zarządu lub zarządu wieloosobowego.                                                                                                  
7.Zarząd jedno lub wieloosobowy może w każdej chwili mieć powiększony skład 
osobowy. 
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§27¹ 
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składa Prezes Zarządu 
2. W przypadki Zarządu dwuosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. Jednak w przypadku 
rozporządzenia majątkiem Fundacji lub zaciągnięcia zobowiązań powyżej 
100.000.00 zł (słownie: sto tysięcy) wymagane jest składanie oświadczeń woli 
łącznie. 
3. W przypadku Zarządu trzyosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji 
składa dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes 
Zarządu. 

 
§ 28. 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

 
§ 29. 

Zarząd w szczególności : 
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
5. ustala regulamin Biura Fundacji, 
6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące 
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych 
Fundacji, 
8. ustala wielkość zatrudnienia , zasady wynagradzania oraz wielkość środków 
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w 
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, 
9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, połączenia jej z 
inną fundacją oraz jej likwidacji i podziału majątku pozostałego po 
likwidacji. 

 
§ 30. 

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji.  
 

§ 31. 
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

 
§ 32. 

wykreślony 
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§ 33. 
wykreślony 
 

 
Rozdział V 

 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 34. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie : 
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub internet, 
- PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 
straganach i targowiskach, 
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami 
- PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 
- PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek 
- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

 
§ 35. 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest działalnością dodatkową, 
zaś osiągnięty dochód jest w całości przeznaczony na działalność pożytku 
publicznego. 
 

§ 36. 
Działalność gospodarcza Fundacji może być  prowadzona  w formie organizacyjnie 
wyodrębnionej- przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej 
„zakładami”. 
 

§ 37. 
wykreślony 
 

§ 38. 
wykreślony 
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Rozdział  VI   

 
ZMIANA STATUTU 

 
§ 39. 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§ 40. 
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały. 
 

Rozdział VII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 41. 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. 
 

§ 42. 
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 
cel Fundacji. 
 

§ 43. 
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez 
Radę Fundacji. 
 

§ 44. 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana , lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 
 

§ 45. 
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w 
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia 
przez Radę Fundacji. 
 

§ 46. 
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 celu przez Radę Fundacji. 
 

§ 47. 
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1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, Fundacja podlega 
obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
 
Niniejszy tekst jednolity sporządzono z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych 
 
Uchwałą Nr 6 Zarządu Fundacji z dnia 26 czerwca 2009r. 
Uchwałą Nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 15 lutego 2011r. 
Uchwałami  Nr  od 1/S  do 15/S   Zarządu Fundacji  z dnia 14 lutego 2020r. 
 
 


