Tekst jednolity Statutu FUNDACJI DOGIQ
(uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Zarządu NR 1/09/2018 z dnia 27 września 2018 r.)

Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja DOGIQ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Anetę Graboś,
zamieszkałą w Katowicach przy ul. Dworskiej 11e/15, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w
Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ul. Wolności nr 16/4 za numerem Rep. A nr 2676 z dnia 28
kwietnia 2004 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn.
Tekst: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 z póżn.zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedziba Fundacji znajduje się w Katowicach.
§4
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

II.

§6
Fundacja została powołana w celach:


szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób niewidomych
oraz dla osób na wózkach i osób niesłyszących,



kształcenia trenerów specjalizujących się w szkoleniu psów asystujących dla osób z określonym
typem

niepełnosprawności

(niepełnosprawności

widocznej

i

niewidocznej)

oraz

psów

wykorzystaniem

psów

dogoterapeutycznych,


prowadzenia

rehabilitacji

i

terapii

wspomagającej

osób

z

dogoterapeutycznych,


kształtowania świadomości społecznej w zakresie roli i praw psów asystujących,



współpracy międzynarodowej w zakresie poprawiania standardów w szkoleniu psów asystujących
pracujących dla osób niepełnosprawnych.
§7

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące cele:


selekcję i pozyskiwanie psów (PKD 96.09Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana),



hodowlę i pozyskiwanie psów (PKD 01.49Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt),



pozyskanie, selekcję i szkolenie rodzin zastępczych opiekujących się psami asystującymi w
okresie socjalizacji i w okresie emerytalnym (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),



organizowanie szkolenia psów asystujących i terapeutycznych (PKD 96.09Z Pozostała
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana),



organizowanie kształcenia specjalistycznego trenerów (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),



organizowanie sesji kynoterapeutycznych (PKD 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna),



działania marketingowe zmierzające do kształtowania świadomości społecznej w zakresie roli
i praw psów asystujących (PKD 73.11Z Działalność Agencji Reklamowych),



organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach i sympozjach (PKD 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów),



działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania
finansowego w ramach pomocy społecznej (PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),



działalność edukacyjną (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane).
§7a

W oparciu o cele statutowe Fundacji dokonuje się podziału działalności statutowej na:
Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:

1.


organizowanie szkolenia psów asystujących (PKD 96.09 Z - Pozostała działalność usługowa,
gdzie indziej niesklasyfikowana);



działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania
finansowego w ramach pomocy społecznej (PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana);



wspieranie osób ubiegających się o psa asystującego oraz podopiecznych Fundacji (PKD
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana);



organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
pozyskiwanie środków materialnych na cele statutowe fundacji (PKD 94.99.Z);
Działalność odpłatną pożytku publicznego poprzez:

2.


organizowanie szkolenia psów terapeutycznych (PKD 96.09 Z - Pozostała działalność
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana);



pozyskanie, selekcję i szkolenie rodzin zastępczych opiekujących się psami terapeutycznymi
w okresie socjalizacji i w okresie emerytalnym (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),



organizowanie kształcenia specjalistycznego trenerów psów (PKD 85.59.B Pozostałe
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),



organizowanie sesji kynoterapeutycznych (PKD 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna),



edukacji i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie posiadania, wychowywania i
utrzymywania odpowiedniego dobrostanu psów (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),



przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez projektowanie i
realizację działań z udziałem psów,



działalność edukacyjną (PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane).



selekcja i pozyskiwanie psów (PKD 96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana),



organizowanie hoteli dla zwierząt (PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana),



organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach i sympozjach (PKD 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów),



sprzedaż detaliczna akcesoriów dla psów (PKD 47.78.Z).”

§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§10
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, zapisów i spodków
2. Subwencji osób prywatnych
3. Dochodów z mienia Fundacji
4. Dochodów z mienia oddanego Fundacji w użytkowanie
5. Odsetek lokat kapitałowych
6. Dochodów ze zbiórek imprez publicznych.
Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz
Unii Europejskiej dla realizacji celów statutowych.

§11
Dochody wymienione w §10 mogą być przeznaczone na działalność pożytku publicznego, w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§13
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, w przypadku osób
fizycznych w wysokości nie mniej niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych), a gdy idzie o osoby prawne nie
mniej niż 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie
życzenie.
§14
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty
§14a
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 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”;
2. Przekazywania majątku na rzecz 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;
3. Wykorzystywanie majątku na rzecz 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.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§15
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
§16

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu i jest
powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
1a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnacji bądź śmierci członka
Zarządu.
§17
Pracami Zarządu kieruje Prezes, wskazany przez Fundatora. Prezes z grona tworzącego Zarząd
może wyznaczyć Wiceprezesa.
§18
Zarząd Fundacji:
- reprezentuje ją na zewnątrz,
- opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
- sprawuje zarząd nad majątkiem
- przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki
- ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji
- kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.
§19
Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji upoważniony jest
prezes zarządu lub dwóch innych członków zarządu działających razem.
§20
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana
jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§21
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków
Zarządu określa Fundator. §22 W razie śmierci Fundatora lub jego rezygnacji z prawa do powoływania
Zarządu Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Fundatora.
§22a
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji i posiada
uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania w dowolnie wybranym momencie. Każdy członek
Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień
od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech członków. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wybrane przez
Fundatora po wyrażeniu pisemnej zgody na wstąpienie w skład Rady.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Fundatora, bądź
śmierć, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia
funkcji.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a) będące Członkami Zarządu Fundacji, ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) będące skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§22 b
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalność Fundacji
3. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 5. Uchwalanie regulaminu działania
Zarządu Fundacji 6. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi Fundacji.
§ 22 c
Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§22d
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub na wniosek
dwóch członków Rady, co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania
wyjaśnień.
§22e
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał
Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym obecność
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. § 22f Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§22g
1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji,
której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
V. ZMIANA STATUTU
§23
Zamiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§24
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd, na drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej
na wniosek Fundatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§25
Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§26
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§27
Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Fundatora.
§28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom, wskazanym w tym celu przez
Fundatora.
§29
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§30
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

