STATUT
FUNDACJA "Ama Canem"
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja "Ama Canem", zwana w dalszej części Statutu
"Fundacją", ustanowiona została przez fundatorów:
1.
2.
3.
4.
5.

Beatę Ewę Mroczek;
Roberta Krzysztofa Santorka;
Barbarę Jolantę Niedzielską;
Andrzeja Zygmunta Niedzielskiego;
Przemysława Semko Korozę;

w Łodzi, dnia 5 września 2003 roku, przed notariuszem Barbarą Jadwigą Pawlak
z Kancelarii Notarialnej przy ul. Narutowicza 53.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy.

§3
Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§4
1. Fundacja może posiadać oddziały w tym zamiejscowe.
2. Terenem działalności Fundacji jest Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

§5
Skreślono.

§6
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień
niniejszego statutu przyjętego przez fundatorów. W przypadku, gdy
prowadzenie działalności Fundacji, uzależnione jest od uzyskania zgody,
zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru Fundacja przed rozpoczęciem
działalności uzyska zgodę, zezwolenie, koncesję lub wpis do właściwego
rejestru.

§7
1.
2.
3.
4.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Skreślono
Wzór znaku graficznego, o którym mowa w paragrafach poprzedzających
zostanie określony przez Radę Fundatorów w drodze uchwały.
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ROZDZIAŁ 2
Cele i Zasady Działania Fundacji
§8
Fundatorzy ustanawiają fundację w celu:
1. upowszechniania dogoterapii jako metody:
a. rehabilitacji;
b. wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych;
c. wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne;
2. kształtowania właściwych relacji miedzy człowiekiem a zwierzęciem;
3. niesienia radości poprzez kontakty ze zwierzętami;
4. propagowania form terapii z udziałem zwierząt;
5. prowadzenia terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych;
6. szkolenia opiekunów zwierząt;
7. szkolenia zwierząt;
8. prowadzenia dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych
organizacji o podobnych celach;
9. utrzymywania kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany
doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

§9
Fundacja realizuje założone cele w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.

Skreślono
gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje cele;
prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,
organizacjami
społecznymi,
przedsiębiorcami
oraz
ludźmi
reprezentującymi wartości zgodne z celami Fundacji w kraju i za
granicą;
5. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym
przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za
granicą;
6. inne działania zgodne ze statutem;
7. prowadzenie zajęć dogoterapii;

§10
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zgodna z celem
Fundacji.

ROZDZIAŁ 3
Majątek i Dochody Fundacji
§11
1. Majątek Fundacji stanowią:
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1. środki przeznaczone przez Fundatorów na realizację celów Fundacji
w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset złotych);
2. środki przeznaczone przez Fundatorów na realizację działalności
gospodarczej Fundacji w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset
złotych);
które są funduszem założycielskim Fundacji w łącznej kwocie 5000 zł
(pięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji stanowi również mienie uzyskane lub nabyte przez
Fundację w toku jej działania.

§12
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, w tym od Fundatorów, spadków oraz zapisów krajowych i
zagranicznych;
2. dotacji lub subwencji pochodzących od instytucji, organów państwowych
lub samorządowych oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych;
3. odsetek bankowych i od inwestycji;
4. Skreślono
5. dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, majątku ruchomego i
nieruchomego;
6. zbiórek z imprez publicznych.

§13
1. Dochody Fundacji są przeznaczane na wybraną przez Fundację realizację
jej celu.
2. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować
przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość majątku
stanowiącego przedmiot darowizny lub spadku.
3. Skreślono;
4. W sprawach
przyjęcia darowizn, dziedziczenia oraz stosowne
oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji po
uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

§14
Reprezentację Fundacji w sprawach finansowych określa Statut.

ROZDZIAŁ 4
Organy Fundacji
§15
1. Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji zwana dalej "Radą";
2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem".
2. Skreślono
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3. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych i
odwoływanych zwykłą większością głosów przez fundatorów.
Ponadto osoby zasiadające w Radzie Fundacji muszą spełniać
dodatkowe kryteria. Osoby będące członkami Rady Fundacji nie
mogą:
1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu,
zatrudnienia,
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
3. Mogą natomiast otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia 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 (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z
2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§16
1. Rada wykonuje stały nadzór nad Fundacją
2. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
1. dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3. zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji;
4. zatwierdzanie regulaminów, przyznawanie wyróżnień i tytułów
honorowych;
5. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie
jednostek organizacyjnych Fundacji;
6. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną
Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji;
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania członków Zarządu z ich
działalności;
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania dotyczącego stanu
majątku fundacji, prowadzonych działalności
9. zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji;
10.
wyrażanie zgody na zaciągnie zobowiązań oraz rozporządzenie
prawem, którego wartość przekracza 5000,00 zł (pięć tysięcy
złotych).
3. Rada zbiera się na wniosek każdego z Fundatorów lub na wniosek
Zarządu.
4. Rada podejmuje uchwały przy obecności, co najmniej dwóch członków,
zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Statutu, który
wprowadza inne wymogi dotyczące większości przy głosowaniach.
5. Rada może uchwalić regulamin określający tryb pracy Rady.
6. Prowadzeniem spraw finansowych Fundacji zajmuje się skarbnik
powoływany i odwoływany większością głosów przez Radę Fundatorów.
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§17
1. Rada jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji, stanowiącym w
sprawach przewidzianych w Statucie.
2. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
1. odwołania z ważnych przyczyn;
2. śmierci członka;
3. zrzeczenia się członkostwa;
4. objęcia funkcji członka Zarządu, na okres kadencji.

§18
1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i
Wiceprezesa Fundacji, powołanych, na okres roku, przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
1. odwołania z ważnych przyczyn;
2. śmierci członka;
3. zrzeczenia się członkostwa.
3. Prace Zarządu organizuje Prezes Zarządu, zgodnie z regulaminem
ustalonym przez Radę Fundacji.

§19
1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w przypadku jego
nieobecności - Wiceprezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej
dwóch członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni
o terminie posiedzenia, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego
inny członek Zarządu.

§20
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji. Do jego kompetencji należy
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji, z zastrzeżeniem
kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem,
3. ustala wielkość zatrudnienia Fundacji i wielkość środków przeznaczonych
na wynagrodzenia /poza wynagrodzeniem członków Zarządu/.

§21
1. Do występowania, składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i
nabywania praw w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest
uprawnionych dwóch członków Zarządu łącznie.
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2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania jednostkami
organizacyjnymi Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa, a także
pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw
oraz składania oświadczeń woli, o których mowa w ust.1.
3. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy
składa Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu, a w
przypadku ustanowienia pełnomocników, o których mowa w ust. 2, także
pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje tego rodzaju oświadczenia
woli.

ROZDZIAŁ 5
Zmiany w Statucie
§22
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§23
Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ 6
Połączenie z Inną Fundacją
§24
1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu,
Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku
mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§25
Uchwały w przedmiocie połączenia podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ 7
Likwidacja Fundacji
§26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla jakiego została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji na wniosek
Zarządu.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że
Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji
przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
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ROZDZIAŁ 8
Postanowienia Szczególne
§27
Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy
honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w
realizacji jej celu.

§28
Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie
narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań
międzynarodowych.

§29
Do momentu
fundatorzy.

powołania

pierwszego

Zarządu

obowiązki

Zarządu

pełnią

§30
Praca na rzecz Fundacji może być nagradzana nagrodami rzeczowymi lub
pieniężnymi.

§31
Fundacja ma prawo nadawania tytułu "Psa terapeuty" dla psa, oraz dla jego
opiekuna tytułu „Przewodnik psa terapeuty”, „Dogoterapeuta”, „Instruktor
Dogoterapii” stopnia I, II i III, po zdanych egzaminach określonych przez
Fundację.
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