Statut Fundacji
„Don Vittorio Foundation for Wild Animals”
Tekst jednolity z dnia 06.09.2016r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Don Vittorio Foundation for Wild Animals” zwana dalej Fundacją
ustanowiona została przez hiszpańską spółkę Don Vittorio Prestige S.L. z siedzibą w Tarifie /Cadiz/
- Hiszpania. W dalszej treści niniejszego statutu spółka ta zwana jest Fundatorem. Fundację
zawiązano aktem notarialnym o nr rep. A 5696/2016 sporządzonym przez Notariusza p. Wojciecha
Kwarcińskiego w kancelarii notarialnej z siedzibą w 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 18/3, w dniu
06 wrzesień 2016r. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu;
2. Fundacja jest bezstronna, pozarządowa, apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem;
§2
Fundacja ma osobowość prawną i może ubiegać się o statut OPP
§3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar RP, przy czym w zakresie niezbędnym, ale dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP;
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych;
3. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także
wchodzić w skład innych fundacji i spółek, zrzeszeń oraz stowarzyszeń;
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony;
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister ds. Ochrony Środowiska, oraz Minister ds.
Zdrowia;
6. Fundacja posiada swoje logo będące jej charakterystycznym znakiem graficznym oraz pieczęci
z napisem Don Vittorio Foundation for Wild Animals, oraz adresem Fundacji;
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
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Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji oraz sposoby ich realizacji
§1
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Celem Fundacji jest:
Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego z zakresu:
a. Ochrony środowiska przyrodniczego w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego;
b. Edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu;
c. Ochrony zwierząt i ich praw;
d. Promowania integracji ochrony europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt;
e. Zwiększanie dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle
chorym do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie;
f. Ochrona gatunków zwierząt zagrożonych, w tym zwierząt dzikich oraz dążenie do procesu
reintrodukcji oraz aktywna ochrona gatunków dążąca do przywrócenia zwierząt odebranych
naturze;
Nauka i edukacja z zakresu:
a. Ochrony przyrody;
b. Ochrony zwierząt i ich praw;
c. Metod i technik w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
d. Obcowania ze zwierzętami oraz terapii z udziałem zwierząt.
Działalność charytatywna;
Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:
a. Pracy terapeutycznej z udziałem zwierząt;
b. Terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
c. Wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków
rehabilitacyjnych, hospicjów i innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii
kontaktowej z udziałem zwierząt;
Działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym,
porzuconym lub okrutnie traktowanym, a także wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska,
promocji zdrowia oraz propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia
uwzględniając w szczególności:
a. Ochronę i promocję zdrowia;
b. Humanitarną ochronę zwierząt;
c. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
d. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej;
e. Pomoc społeczną;
f. Działalność charytatywną;
g. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
h. Wspieranie działań wolontariatu;
Tworzenie wybiegów dla zwierząt na terenach własnych oraz na terenach i przy współpracy
ogrodów zoologicznych;
Współfinansowanie projektów ochrony dzikich zwierząt;
Działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza
flory i fauny krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania
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życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych
i różnorodności ekosystemu;
9. Ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk;
10. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu;
11. Ratowanie dzikich zwierząt chorych, okaleczonych, młodych porzuconych przez rodziców,
zapewnienie im leczenia, rehabilitacji i przystosowanie do samodzielnego życia na wolności;
12. Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do życia na
wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę;
13. Pomoc zwierzętom domowym, towarzyszącym, cyrkowym, doświadczalnym, z przemytu,
nielegalnego handlu, gatunkom CITES i innym;
14. Ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt;
15. Renaturyzacja i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz reintrodukcja gatunków;
16. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych;
17. Działalność naukowa w tym zbieranie danych dokumentujących stan oraz zagrożenia dla zwierząt
i środowiska przyrodniczego;
18. opracowywanie oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska przyrodniczego;
19. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej;
20. Wspieranie ekorozwoju i nowych czystych ekologii;
21. Działalność oświatowa, w tym edukacja ekologiczna społeczeństwa, w szczególności dzieci,
młodzieży, kadry nauczycielskiej, rodziców, pracowników administracji państwowej, myśliwych;
22. Inicjowanie działań pro-ekologicznych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i życia
ludzi;
23. Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony;
24. Pomoc w legalnej międzynarodowej wymianie zwierząt poprzez ogrody zoologiczne i inne;
25. Pomoc rzeczowa i finansowa dla zwierząt i ich opiekunów;
26. Tworzenie i finansowanie domów tymczasowych, pogotowia dla zwierząt w tym zwierząt dzikich;
§2
1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele w sposób określony przez Fundatora oraz organy fundacji,
a w szczególności podejmuje działania aby:
a. Rozwijać świadomość potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, w tym ochrony dzikich
zwierząt, uczestniczyć w projektowaniu, produkcji oraz udostępnianiu odpowiednich
materiałów informacyjnych celem edukacyjnym, na potrzeby kampanii reklamowych,
targów, wystaw i środków przekazu celem czego jest wzmocnienie oraz rozwój ruchu na
rzecz ochrony przyrody i ochrony zwierząt w tym zwierząt dzikich;
b. Zbierać i wypłacać fundusze na ochronę przyrody oraz ochronę zwierząt, w tym zwierząt
dzikich, jak również skutecznie nimi zarządzać poprzez fachową analizę potrzeb;
c. Prowadzić i wspierać działalność edukacyjną, informacyjną, internetową, wydawniczą,
promocyjną i reklamową;
d. Organizować spotkania, warsztaty, konferencje, imprezy kulturalno - edukacyjne;
e. Wykupować lub dzierżawić tereny celem założenia i prowadzenia schronisk dla zwierząt,
w tym azyli dla zwierząt dzikich;
f. Budować i zagospodarowywać infrastrukturę wymienioną powyżej;
g. Chronić, pozyskiwać, administrować, wykorzystywać i rozporządzać nieruchomościami oraz
innym majątkiem, w tym prawami własności intelektualnej i wizerunkowej;
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h. Wspierać i odciążać istniejące schroniska dla zwierząt, w tym zwierząt dzikich
i przynależnych do nich azyli, ośrodków lub wybiegów istniejących na terenie lecznic,
fundacji, a także ogrodów zoologicznych;
i. Opracowywać oraz wdrażać projekty, ekspertyzy, badania, a także programy dot. ochrony
środowiska i zwierząt, w tym zwierząt dzikich;
j. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych i sądowych dot. problematyki
niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym zwierząt dzikich oraz ochrony środowiska;
k. Współpracować z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także
z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i porządkowymi
w działaniach statutowych Fundacji;
l. Współpracować z organami ścigania, jednocześnie dążąc do likwidacji wszelkich przejawów
i zjawisk znęcania się nad zwierzętami, w tym zwierzętami dzikimi, w zakresie przemytu,
kłusownictwa, syndromu cyrkowego, itp.;
m. Stworzyć sieć klinik bezpłatnego leczenia zwierząt, w tym zwierząt dzikich i zwierząt
poszkodowanych w wypadkach poprzez program azyli, pogotowia dla zwierząt, lecznic,
ośrodków leczenia trwałych okaleczeń i rehabilitacji;
n. Stworzyć sieci klinik odpłatnego leczenia zwierząt domowych i egzotycznych dla Klientów
indywidualnych i prywatnych;
o. Prowadzić kampanię informacyjną i szkoleniową, między innymi na rzecz ochrony zwierząt,
w tym zwierząt dzikich i ich humanitarnego traktowania;
p. Prowadzić kampanie outdoorowe, prasowe, telewizyjne wraz z wykorzystaniem innych
dostępnych mediów celem edukacyjno informacyjnym;
q. Rozwijać moralne i finansowe wsparcie dla ochrony przyrody, ochrony zwierząt w tym
zwierząt dzikich i współdziałać z innymi podmiotami i organizacjami zarówno prywatnymi,
miejskimi, rządowymi, jak i innymi fundacjami oraz stowarzyszeniami;
r. Realizować swoją misję w sposób określony przez Fundatora oraz organy Fundacji zgodnie
z działalnością statutową;
s. Wspierać i ściśle współdziałać z innymi podmiotami (organizacjami, stowarzyszeniami,
fundacjami) działającymi na całym świecie, a zwłaszcza utworzonymi przez Don Vittorio
Prestige S.L. oraz Don Vittorio Foundation for Wild Animals, w szczególności poprzez
współfinansowanie prowadzonych przez te podmioty akcji i projektów w zakresie ochrony
środowiska, ochrony zwierząt, a zwłaszcza zwierząt dzikich.
§3
Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalności innych fundacji, osób i instytucji,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§1
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania;
2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych;
3. Fundacja może obejmować, nabywać, posiadać oraz zbywać akcje i udziały w osobach prawnych
oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z siedzibą w kraju jak
i poza jego granicami, a w szczególności w spółkach prawa handlowego;
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4. Majątek i dochody Fundacji stanowią:
a. Składki majątkowe wskazane przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji;
b. Dochody z własnej działalności gospodarczej;
c. Dotacje, darowizny, spadki, zakupy zarówno krajowe, jak i zagraniczne;
d. Dotacje i subwencje od osób prawnych;
e. Dochody z udzielania pożyczek;
f. Dochody ze zbiórek, kwest i imprez publicznych;
g. Dochody z nieruchomości i innych praw majątkowych;
h. Dochody z udziałów w zyskach osób prawnych;
i. Dywidendy i zyski z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji;
j. Inne mienie nabyte w toku działania Fundacji;
§2
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym we właściwym druku
zgłoszenia przedmiotu działalności gospodarczej do zbioru KRS prowadzonego przez przypisany
dla miejsca działania Fundacji właściwy Sąd;
2. Fundacja musi prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Fundacji;
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza wyłącznie na finansowanie działalności
pożytku publicznego lub uzupełnienie funduszu własnego Fundacji;
4. Początkowa wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
określi oświadczenie Zarządu Fundacji;
5. Fundacja może nabywać nieruchomości na terenie Polski, a także poza jej granicami;
§3
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn zapisów i spadków mogą być użyte na
realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów;
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatora;
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza;
§4
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub w formie papierów wartościowych;
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową;
Rozdział IV
Władze Fundacji
§1
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji
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Rozdział V
Zarząd Fundacji
§1
1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu osób;
Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje się na mocy uchwały Fundatora;
Zarząd Fundacji zostaje powołany bezterminowo;
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwoływani przez
Fundatorów przed upływem kadencji bez podania przyczyny;
5. Zarząd może przyjąć wewnętrzny regulamin określający wewnętrzne zasady organizacyjne, które
nie zostały uregulowane w statucie;
§2
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na jeden rok;
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś
z Członków Zarządu;
§3
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b. Uchwalanie regulaminów;
c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
e. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
f. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia
z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
g. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów
jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu;
h. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji;
i. Organizacja pracy biura Fundacji;
j. Powoływanie oddziałów terenowych, zakładów lub przedstawicielstw;
k. Prowadzenie Fundacji zgodnie z prawem oraz w sposób przejrzysty i odpowiedzialny;
l. Realizacja uzgodnionych planów strategicznych, polityki Fundacji, wprowadzonych
programów oraz działań;
m. Zapewnienie uwzględnienia mechanizmów kontroli i równowagi w zasadach działania
i procedurach Fundacji;
n. Nadzorowanie personelu i jego codziennych działań, zapoznawanie się z wynikami Fundacji,
ich monitorowanie i dążenie do skutecznego wzrostu;
o. Sporządzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych zgodnie z przepisami prawa oraz
złożenie ich do właściwych organów administracji państwowej w zakresie i w terminach
obowiązujących na terenie RP;
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Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§1
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają działający jednoosobowo Prezes i V-ce Prezes
Zarządu, a pozostali Członkowie Zarządu działający łącznie z Prezesem lub V-ce Prezesem Zarządu;
2. W sprawach dot. zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo
Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Fundacji;
Rozdział VII
Zmiana statutu
§1
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Fundatora.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim;
2. Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji.
Rozdział VIII
Połączenie z inną fundacją
§1
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów;
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają większością głosów i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia Fundatorów.
Rozdział IX
Likwidacja Fundacji
§1
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 Zarząd Fundacji lub Fundator;
§2
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze większości głosów, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów
§3
Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przekazany na cele określone w Rozdziale II § 1,
co może przybrać formę darowizny na rzecz dowolnej polskiej lub zagranicznej instytucji wskazanej
przez Fundatora.
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