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STATUT FUNDACJI OSIOŁKOWO 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Osiołkowo, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: 

1) Bogusława Baran, legitymująca się dowodem osobistym CED666191, PESEL 

67061103206 

2) Krzysztof Baran, legitymujący się dowodem osobistym ATN608945, PESEL 

64090507355 

3) Anna Waksmundzka, legitymująca się dowodem osobistym CBX 984719, PESEL 

90072311421  

4) Piotr Andrzej Waksmundzki, legitymujący się paszportem EM 3642117, PESEL 

88041307313 

5) Teodora Waksmundzka, legitymująca się dowodem osobistym AVL945118, PESEL 

59100103162 

6) Leszek Wojciech Waksmundzki, legitymujący się dowodem osobistym AWV764437, 

PESEL 59050602533 

zwanych dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 28.08.2020 roku 

sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Wójtowicza z siedzibą 

w  Starachowicach. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym przede wszystkim 

ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu. 

3.  

§ 2 

4. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miejscowość Baszowice w gminie 

Nowa Słupia. 

5. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek, spółdzielni 

i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w zakresie 

niezbędnym do właściwego realizowania celów działania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 4 

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę.  

2. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd.  

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia honorowe, medale i nagrody 

i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym. 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw turystyki i sportu. 
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Rozdział II 

Cele Statutowe Fundacji 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  

2) działalności na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym ich wypoczynku 

rekreacji i edukacji  

3) działalność charytatywną  

4) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami rozwojowymi. 

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

6) ochronę i promocję zdrowia 

7) działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

8) ochronę środowiska 

9) naukę, edukację, oświatę i wychowanie 

10) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

11) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 

12) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

13) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 

14) działalność na rzecz mniejszości narodowych 

15) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

16) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn 

17) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

18) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

19) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa 

20) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji 

21) ratownictwo i ochronę ludności 

22) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą 

23) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów 

24) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 

25) działalność wspomagającą na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-24 

powyżej  

26) popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej. 

 

§6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących 

rodzajów przedsięwzięć w kraju i za granicą: 

1) promowanie problematyki hodowli osłów, onoterapi oraz animaloterapi 

(a w szczególności felinoterapi, kynoterapi ) 

2) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju onoterapii w Polsce 
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3) działanie na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki, rozwijanie i umacnianie postaw 

nastawionych na aktywne spędzanie wolnego czasu np. poprzez wędrówki z osłami, 

zajęcia sportowe z osłami, onoterapię, animaloterapię  

4) popularyzowanie idei hodowli osłów i onoterapii w społeczeństwie 

5) popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz  hortiterapi 

6) integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, 

wykluczone i defaworyzowane)  

7) aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, materialnym lub zdrowotnym  

8) zapewnienie wolontariatu szczególnie osobom w wieku emerytalnym oraz 

niepełnosprawnym; organizowanie dla nich zajęć  

9) niesienie społecznie użytecznej pomocy humanitarnej, edukacyjnej, rozwojowej, 

oświatowej i charytatywnej na rzecz ubogich dzieci i młodzieży, a także wobec 

sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych  

10) działania na rzecz odpoczynku dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych 

ubóstwem oraz osób starszych poprzez organizowanie aktywnych fizycznie 

i intelektualnie zajęć  

11) edukacja dzieci i młodzieży 

12) wspieranie zachowań etycznych wobec zwierząt  

13) promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji 

14) edukacja proekologiczna i promowanie zdrowego stylu życia  

15) ochrona krajobrazu wiejskiego ( drzewostan i miedze śródpolne) oraz utrzymanie 

bioróżnorodności i ekosystemu (ptaki, owady itd...)  

16) promowanie zdrowego odżywiania i umiejętności samodzielnego przygotowywania 

zdrowych posiłków  

17) rozpowszechnianie kuchni, języka i kultury lokalnej 

18) działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu.  

19) działania na rzecz osób niesamodzielnych i seniorów  

20) działania na rzecz międzynarodowej współpracy między społeczeństwami poprzez 

spotkania,  prelekcje, wspólny wolontariat i wspólne działania kulturalne i sportowe   

21) wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz 

kształtowania postaw prozdrowotnych  

22) działania na rzecz budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego  

23) promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, 

a w szczególności współpracy miedzy nauką, biznesem, administracją publiczną 

i społeczeństwem  

24) rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej  

25) organizowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzone i pourazowe 

wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i choroby psychiczne 

26) finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 

wymienionych w ust. 25 

27) finansowanie i organizowanie sportu, rekreacji i wypoczynku  

28) zapobieganie następstwom zdrowotnym spowodowanym zanieczyszczeniem 

środowiska naturalnego 

29) promocja właściwego doboru leków, zapobieganie niepożądanej interakcji lekowej 

30) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych 

31) organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i wykładów. 
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§7 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): 

1) przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy: 

a) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania. 

2) przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy: 

a) 79.12. Z - działalność organizatorów turystyki 

b) 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych 

c) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

d) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

e) 74. 30.Z - działalność związana z tłumaczeniami 

f) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

g) 85.59.A - nauka języków obcych 

h) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

i) 85.32.C - szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

j) 96.09.Z -  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

k) 56.10.B -  ruchome placówki gastronomiczne 

l) 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna 

m) 86.90.D – działalność paramedyczna 

n) 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

o) 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 

i osób niepełnosprawnych 

p) 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

q) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

r) 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

s) 01.62.Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich 

t) 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

u) 93.11.Z - działalność obiektów sportowych 

v) 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

w) 93.19 Z - pozostała działalność związana ze sportem. 

 

2. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

przeznaczone mogą być wyłącznie na cele statutowe Fundacji.  

 

§8 

1. 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. 
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Rozdział III 

Majątek i Dochody Fundacji 

§ 9 

1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 złotych (pięć tysięcy 

złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz 

środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

§ 10 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów 

b) subwencji osób prawnych 

c) zbiórek publicznych 

d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji 

e) działalności gospodarczej 

f) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych 

g) innych wpływów. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych emitowanych 

lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 

 

§11 

1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów 

statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd może złożyć oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy aktywa spadku 

przewyższają długi spadkowe. 

 

 

§ 12 

1. Zarząd określa zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami prawa. 

2. Zarząd tworzy fundusz rozwoju oraz podejmuje decyzje dotyczące przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia 

określa Zarząd w Regulaminie Pracy i Płacy Fundacji. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 13. 

1. Władzami fundacji są: 

1) Rada Fundacji 

2) Zarząd. 
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Rada Fundacji 

 

§ 14. 

 

1. Rada Fundacji: 

1) Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działania 

Fundacji  

2) Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków 

3) w skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy  

4) członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez 

to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie 

mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji  

6) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji 

7) nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją  

8) w razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania 

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w 

Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania 

stosunku pracy  

9) Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz 

oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji 

10) Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku  

11) R|adę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.  

12) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.  

 

§ 15 

1. Do zadań Rady należy w szczególności:  

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.  

2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia  

3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium  

4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu  

5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji  

6) nadzór nad działalnością Fundacji  

7) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji.  

§ 16. 

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:  

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji  

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
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Zarząd  

§ 17. 

1. Zarząd składa się minimum z jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych przez 

Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich członków Rady. 

4. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej 

funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

 

§ 18. 

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

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub 

jednoosobowo Wiceprezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych 

2) uchwalanie regulaminów 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji  

5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów 

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji 

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji 

połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji 

8) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością 

wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

7. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za dany rok w terminie  do dnia 30 września roku następnego. 

 

 

§ 19 

1. Fundacji zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia bo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” 

2) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

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

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

 

§ 24 

 

1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione. 

2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Rada Fundacji na podstawie uchwały. 

3. Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Rada Fundacji. Zmiana celów Fundacji 

następuje przez podjęcie przez Radę Fundacji pisemnej uchwały większością głosów.  

 

§ 25 

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia Końcowe 

 

§ 26 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

Rada Fundacji dokonuje wyboru organizacji której zostanie przekazany majątek Fundacji. 

 

§ 27 

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za 

ubiegły rok kalendarzowy. 

 

 

§ 28 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy 

o fundacjach. 

 

 

 

Baszowice, dnia 31 lipca 2020 roku 


