STATUT FUNDACJI DOGTOR
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Fundacja DOGTOR, zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli osób
fizycznych zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 30.09.2002 r.,
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Krzywoustego 35.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej
Polskiej i niniejszego Statutu.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Fundacja może działać poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
7. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa,
łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń.
8. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
9. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
11. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
12. Celem Fundacji jest:
a) wspomaganie rozwoju, zmniejszenie dysfunkcji i poprawa komfortu życia
odbiorców działań Fundacji w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego
i społecznego;
b) propagowanie aktualnej wiedzy i dobrych praktyk w zakresie dogoterapii i innych
metod pracy z udziałem zwierząt;
c) popieranie wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby
zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków
odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby
prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
d) propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt i poprawie
relacji człowiek – zwierzę, a w szczególności w zakresie kształtowania
humanitarnego stosunku do zwierząt;
e) prowadzenie prac badawczych dotyczących przebiegu i wpływu dogoterapii na jej
uczestników;
f) stworzenie standardów pracy dogoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą
i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników.
13. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt;
b) organizowanie i prowadzenie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez;
c) prowadzenie bazy danych organizacji o podobnym profilu działalności w kraju
i za granicą;
d) prowadzenie kampanii promocyjnych i szkoleniowych;
str. 1

e) zbieranie wiedzy naukowej i doświadczeń, które pozwolą na efektywne
wykorzystanie udziału zwierząt w szeroko pojętej terapii;
f) prowadzenie wspólnie z innymi organizacjami kampanii na rzecz wprowadzenia
terapii z udziałem zwierząt do placówek, w których wskazane jest prowadzenie
terapii z udziałem zwierząt;
g) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów
w sprawach niezbędnych do realizacji celów Fundacji;
i) prowadzenie i opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt;
j) szkolenie psów, w szczególności do dogoterapii;
k) prowadzenie zajęć edukacyjnych i pokazów w placówkach mających na celu
naukę obcowania ze zwierzętami oraz integrację;
l) działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych;
m) działalność szkoleniową;
n) prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych,terapeutycznych,
opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, resocjalizacyjnych,
edukacyjnych, kulturalnych;
o) prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych, biuletynów,
kalendarzy i innych wydawnictw służącym celom statutowym;
p) szkolenie i organizację wolontariatu;
q) selekcję, szkolenie i egzaminowanie psów w zakresie predyspozycji do
dogoterapii;
r) inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III
Zasady działania Fundacji
14. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub
określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do społeczeństwa.
15. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przeważającym rodzajem
działalności Fundacji jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
16. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami oraz niektórych
innych ustaw.
18. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) przedstawia się następująco:
a) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
b) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
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d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
e) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
f) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
g) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
i) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
j) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
k) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
l) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
m) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
n) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
o) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);
p) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z);
q) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
r) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD88.99.Z);
s) działalność bibliotek (PKD 91.01.A);
t) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z);
u) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
v) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z);
w) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
x) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
y) działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
19. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) przedstawia się następująco:
a) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);
b) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z);
c) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
f) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
g) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
h) działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
i) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);
j) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
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m) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z);
n) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
o) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
p) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
q) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Rozdział IV
Władze Fundacji
20. Władzami Fundacji są: Rada Nadzorcza i Zarząd.
RADA NADZORCZA
21. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
22. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi po jednym pełnomocniku każdego z
Fundatorów Fundacji oraz osoby fizyczne lub prawne powołane na drodze kooptacji
przez Radę.
23. W kolejnych kadencjach Rady Nadzorczej nie obowiązują zapisy pkt 22. Następnych
członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Nadzorcza.
24. Rada może składać się z minimum trzech a maksimum pięciu członków.
25. Rada Nadzorcza wybierze spośród swojego składu w drodze głosowania
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
26. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu
uchwał.
27. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów
z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady Nadzorczej nowego członka,
zatwierdzenia budżetu, zmiany Statutu które zapadają większością 2/3 głosów.
W przypadku braku możliwości uzyskania przeważającej większości, rozstrzygający
głos przysługuje przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
28. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest obecność co najmniej
połowy jej członków.
29. Rada Nadzorcza zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku lub
na wniosek Zarządu.
30. Kadencja Rady Nadzorczej jest nieograniczona w czasie.
31. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą
większością głosów przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, w obecności
przynajmniej 3/4 jej członków.
32. W przypadku kiedy Rada Nadzorcza nie może powołać nowego członka Rady,
wówczas jest on powoływany przez Zarząd.
33. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
a) przyjęcia
przez
Radę
Nadzorczą
rezygnacji,
złożonej
pisemnie
do Przewodniczącego Rady;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka.
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34. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w razie stwierdzenia działalności
na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje na podstawie głosowania pozostałych
członków Rady z wyłączeniem głosu członka odwoływanego, przy obecności
przynajmniej 3/4 jej członków.
35. Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
36. Szczegółową działalność Rady Nadzorczej określa wewnętrzny regulamin.
37. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
b) uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminów pracy Rady
Nadzorczej i Zarządu;
c) ocena sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu z działalności Fundacji
oraz udzielanie mu absolutorium;
d) wybieranie, odwoływanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu;
e) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu;
f) zmiana Statutu;
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością Fundacji.
ZARZĄD
38. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
39. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej.
40. Zarząd składa się z trzech członków.
41. Zarząd wybiera Prezesa spośród swojego składu.
42. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
43. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne jeżeli zostanie podpisane przez
Prezesa lub przez większość członków Zarządu.
44. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
45. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
46. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie
któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Nadzorczej.
47. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
dwóch jego członków.
48. Szczegółowe zasady działalności Zarządu określone zostaną w regulaminie
uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
49. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji;
b) reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów;
e) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników
Fundacji;
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f) organizacja pracy biura Fundacji;
g) działalność sprawozdawcza;
h) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań nie zastrzeżonych dla Rady
Nadzorczej;
i) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
j) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
k) występowanie z wnioskami do Rady Nadzorczej w sprawach zarezerwowanych
dla tego organu;
l) powoływanie oddziałów terenowych, zakładów lub przedstawicielstw.
50. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
51. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

Rozdział V
Majątek Fundacji
52. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
53. Majątek Fundacji stanowią:
a) składniki majątkowe wskazane przez Fundatorów w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji;
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c) odsetki bankowe;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
f) inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
54. Fundacja może gromadzić swoje środki finansowe w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
55. Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
56. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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
statutowego organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku;
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Fundacji
57. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym
realizacji jej celów statutowych.
58. Działalność gospodarcza Fundacji nie może pokrywać się z odpłatną działalnością
pożytku publicznego.
59. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub utworzone przez
nią inne jednostki organizacyjne.
60. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
61. Fundacja może podjąć działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie:
a) chowu i hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z);
b) chowu i hodowli owiec i kóz (PKD 01.45.Z);
c) chowu i hodowli pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z);
d) działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
(PKD 01.62.Z);
e) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
f) produkcji artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
g) pozostałego drukowania (PKD 18.12.Z);
h) produkcji gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
i) produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 32.99.Z);
j) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19.Z);
k) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
(PKD 47.91.Z);
l) wydawania gazet (PKD 58.13.Z);
m) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
n) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
o) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z);
p) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z);
q) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
r) działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
s) działalności w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
t) pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 79.90.C);
u) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
v) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z);
w) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z).
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Rozdział VII
Zmiana statutu
62. Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady Nadzorczej
podjętej większością 2/3 głosów.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
63. Uchwałę o likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną fundacją podejmują: Rada
Nadzorcza i Zarząd większością 3/4 głosów łącznie, w obecności co najmniej 3/4
członków.
64. Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po
likwidacji Fundacji.
65. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych.
66. O likwidacji Fundacji Rada Nadzorcza zawiadomi Ministra właściwego do spraw
zdrowia.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
67. Do spraw nieregulowanych
Rzeczpospolitej Polskiej.

w
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