STATUT FUNDACJI
„Fundacja Fun Farma”
ustanowiony przez
Fundatora Annę Lasoń
TEKST JEDNOLITY
na dzień 16 lutego 2016 r.
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Anna Lasoń, zwana dalej Fundatorem, ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5
Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46
poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Art. 2
1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Fun Farma”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go
podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Art. 3
1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Sportu i Turystyki
Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji
Art. 5
Misja fundacji – punktem koncentracji działań jest wszelka działalność dobroczynna, edukacyjna,
wychowawcza, rekreacyjna, terapeutyczna, sportowa – szczególnie przy wykorzystaniu koni,
jeździectwa, psów, sportów kynologicznych, warunków i środowiska jakie stwarza gospodarstwo
rolne.
Art. 6
Celem działania Fundacji jest:
1. inicjowanie, rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
2. organizowanie i wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych,
3. upowszechnianie jeździectwa oraz sportów kynologicznych wśród dzieci, młodzieży,
dorosłych,
4. nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz upowszechnianie w zakresie wiedzy
ekologicznej, w szczególności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej, produkcji
zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, przetwórstwa spożywczego, świadomości
ekologicznej i konsumenckiej,
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

7. działalność charytatywna,
8. promocja i organizacja wolontariatu;
9. pomoc dla starych, chorych lub zniedołężniałych zwierząt, opieka i zapewnianie dobrostanu
zwierzętom domowym i gospodarskim, promowanie i wspieranie zapobiegania
bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację
10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
11. turystyka i krajoznawstwo;
12. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
13. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14. ochrona i promocja zdrowia,
15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
16. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
18. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz
osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołężnym, a także
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1–32 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Art. 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie, promowanie i organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych, imprez,
w szczególności w zakresie popularyzacji, organizacji i rozwoju jeździectwa, hodowli koni,
sportu i rekreacji z wykorzystaniem psów
2. organizowanie wykładów, kursów, szkoleń i warsztatów pozwalających nabywać praktyczne
umiejętności, w szczególności w zakresie popularyzacji, organizacji i rozwoju sportów
z wykorzystaniem psów, jeździectwa, chowu i hodowli koni, chowu i hodowli pozostałych
zwierząt gospodarskich, produkcji rolniczej, przetwórstwa spożywczego
3. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, w szczególności zajęć z zakresu
hipoterapii (przy użyciu koni i kuców) oraz dogoterapii (przy użyciu psów), w tym poprzez
zakup koni i sprzętu do hipoterapii, zatrudnianie fizjoterapeutów, instruktorów, trenerów,
odpowiednie szkolenie psów i koni
4. utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz upraw rolniczych przeznaczonych do prezentacji
dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub
udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych
5. opiekę nad zwierzętami gospodarskimi i domowymi, zapewnienie im dobrostanu
odpowiednio do gatunku
6. rozwijanie wrażliwości i empatii poprzez kontakt ze zwierzętami, wychowywanie w duchu
humanitarnego stosunku do zwierząt i poszanowania dla środowiska naturalnego, rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych
7. pomoc dla zwierząt, szczególnie starych, chorych lub zniedołężniałych - poprzez
zapewnienie im opieki, utrzymania
8. edukacja w zakresie zasad dbania o dobrostan koni i bezpieczeństwo jeźdźców,
9. budowanie i propagowanie społecznej świadomości wartości płynących z uprawiania przez
dzieci i młodzież sportów, szczególnie z wykorzystaniem zwierząt, wychowywanie młodych
ludzi w duchu Fair Play,
10. organizacja i uczestnictwo w imprezach masowych, w szczególności promujących aktywny

tryb życia, sporty z wykorzystaniem psów, jeździectwo, zdrową żywność pochodzącą
bezpośrednio z gospodarstw rolnych
11. zwalczanie uprzedzeń społecznych poprzez dbanie o pozytywny wizerunek rolnictwa
i rolników wśród mieszkańców miasta
12. propagowanie rzetelnej wiedzy rolniczej poprzez wystawy, pokazy, prelekcje, szkolenia
dotyczące nowoczesnej techniki rolniczej, osiągnięć hodowli roślin uprawnych i zwierząt
gospodarskich
13. organizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół rolniczych i studentów
kierunków rolniczych i pokrewnych, pedagogicznych i pokrewnych, związanych z kulturą
fizyczną i pokrewnych
14. edukacja i warsztaty w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych
zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej
15. edukacja i warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności plastyczne w zakresie rysunku,
malarstwa, fotografiki, animacji i innych technik plastycznych
16. pomoc organizacyjną, rzeczową i finansową na rzecz osób lub organizacji potrzebujących,
organizowanie celowych kwest, zbiórek pieniężnych lub rzeczowych
17. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
18. organizowanie festynów, konkursów, aukcji darów
19. budowę i zakup infrastruktury potrzebnej dla działalności fundacji, w tym nieruchomości,
budynków i budowli
20. współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami
społeczno-kulturalnymi, twórcami, artystami, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami
fizycznymi, pracodawcami, z władzami administracji publicznej oraz mediami w zakresie
zbieżnym z działalnością statutową Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
21. prowadzenie działalności wydawniczej,
22. organizowanie akcji wspierających wolontariat, promocję wolontariatu młodych ludzi
w wieku do 25 lat w zakresie realizacji celów Fundacji,
23. Działalność wskazana w niniejszym artykule będzie prowadzona tak odpłatnie, jak
i nieodpłatnie,
Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji
Art. 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych wniesiony
przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w
trakcie jej działania.
Art. 9
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
Art. 10
Dochód Fundacji pochodzi z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3. dotacji i subwencji,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. dochodów z praw majątkowych Fundacji,
6. dochodów ze zbiórek, kwest oraz imprez publicznych i prywatnych,
7. dochodów z lokat kapitałowych i odsetek bankowych
8. dochodów z działalności odpłatnej

9. dochodów z festynów, konkursów i licytacji
Art. 11
Dochody Fundacji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej
Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej
Art. 12
Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalność pożytku
publicznego.
Art. 13
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.
Art. 14
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Art. 15
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.
Art. 16
1. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla
celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji
2. W/w osoby które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej
jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku kwotę 1000 zł uzyskują, o ile wyrażą
stosowne życzenie, tytuł honorowy "Sponsora Fundacji".
3. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do
kompetencji Prezesa Fundacji.
Rozdział IV - Władze Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 17
Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na czas
nieoznaczony przez Fundatora.
Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy statutu powołany zostaje Fundator.
Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd
Regulamin.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji
Rozdział V - Sposób Reprezentacji
Art. 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, określa procedury i regulaminy oraz reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać każdy z członków zarządu
samodzielnie z zastrzeżeniem pkt. 3 Art.18.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1.000 (jednego tysiąca) złotych –
oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji wraz z drugim członkiem
zarządu. W sprawach związanych z zatrudnianiem Prezesa decyzje podejmują pozostali
członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji (jednostek organizacyjnych).
Rozdział VI - Zmiana Statutu
Art. 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla
realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Rozdział VII - Połączenie z inną fundacją.
Art. 20
1. Fundacja może się połączyć 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.
Rozdział VIII - Likwidacja Fundacji.
1.
2.
3.
4.

Art. 21
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

