statut Fundacji SOS bokserom
z siedzibą w Warszawie

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „SOS bokserom” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Fundatorów Krzysztofa Eggerta i Germaine Chekerjian, zwanych dalej „Fundatorami”
aktem notarialnym z dnia osiemnastego września 2008 roku Repertorium A Nr
12098/2008 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. Z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zmianami) i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz miasto
Warszawa.
3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane okręgami, na
zasadach określonych w statucie.
§2
Fundacja jest zarejestrowana i ma osobowość prawną.
§3
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§5
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§6
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego logo z napisem: SOS
bokserom.
2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane
wymagane przepisami prawa.
3. Oddział może używać jedynie pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę,
siedzibę oddziału oraz inne dane wymagane przepisami prawa.
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§7
Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy.
Pełnienie funkcji we władzach Fundacji nie jest płatne.
§8
Fundacja może przystąpić do innej organizacji jako jej członek lub członek honorowy.
Warunkiem przystąpienia do innej organizacji jest jej działalność niesprzeczna ze statutem
Fundacji.
Fundację w innej organizacji reprezentuje przedstawiciel wyznaczony przez Zarząd.
§9
Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
II Majątek Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe
w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację (fundusz założycielski wniesiony przez
Fundatorów: Krzysztofa Eggert w kwocie pieniężnej 500 zł. (słownie: pięćset złotych)
oraz domeny wniesione aktem założycielskim: sosbokserom.org.pl, sosbokserom.pl, sosbokserom.pl, sos-bokserom.org.pl, sos4boxers.com, sos4boxers.org, sos4boxers.eu oraz
Germaine Chekerjian w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)) oraz
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w trakcie jej działania.
2. Kwota w wysokości 1000 zł z Funduszu Założycielskiego przeznaczona zostaje na
działalność gospodarczą.
3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
 darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z
kraju jak i z zagranicy;
 spadków i zapisów;
 zbiórek i imprez publicznych;
 majątku ruchomego i nieruchomości;
 odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych;
 działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem;
 innych wpływów i dochodów.
4. Środki pochodzące z darowizn spadków, zapisów i dotacji są wykorzystywane na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat
długoterminowych, jednostkach funduszy uczestnictwa i w papierach wartościowych,
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego,

2/9

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może być
podejmowana wyłącznie w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji,
4. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na realizację celu
statutowego.
§ 12
Majątek Fundacji nie może być:
1. przedmiotem pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań dla Członków Zarządu, Rady ani
wolontariuszy,
2. wykorzystany dla potrzeb Członków Zarządu, Rady oraz wolontariuszy na zasadach
innych, niż w stosunku do osób trzecich,
3. przekazywany na rzecz członków Fundacji.
§ 13
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Fundacji
oraz pracownicy Fundacji 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”,
2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków 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,
3. wykorzystywać majątek Fundacji 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 z celu statutowego,
4. kupować towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów,
wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji
i podmiotów.
III. Cele i środki działania
§ 17
Celem Fundacji jest:
1. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
2. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia
opieką,
3. kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt
do ochrony.
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§ 18
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. podjęcie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku
porzuconych i bezdomnych zwierząt:
a. zapewnienie im pomocy i opieki,
b. współpraca z właściwymi instytucjami w celu ujawniania i ścigania sprawców
przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom,
c. zapewnienie im wyżywienia i opieki weterynaryjnej,
d. umieszczanie ich w przytuliskach i schroniskach prowadzonych przez inne podmioty,
e. prowadzenie adopcji,
2. podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności
zwierząt:
a. działania w zakresie regulacji populacji zwierząt domowych:
- sterylizacja i kastracja – wdrażanie i szeroko pojęta ich promocja,
- przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych,
b. wdrażanie i promowanie znakowania zwierząt mikrochipami,
c. wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom,
d. prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt,
3. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym:
a. organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla różnych grup
zawodowych i społecznych w zakresie praw zwierząt i ich humanitarnego
traktowania,
b. organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych idei humanitarnego
traktowania zwierząt,
c. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami
pozarządowymi (w tym zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego
stosunku do zwierząt,
d. rekrutacja i szkolenie wolontariuszy,
e. szeroko pojęta działalność propagandowa i informacyjna w zakresie określonym w
§ 17,
f. organizowanie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt
w kraju i za granicą.
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§ 19
Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza
63.12. Z Działalność portali internetowych
73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20. Z Działalność fotograficzna
75.00. Z Działalność weterynaryjna
83.30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.60. Z Działalność wspomagająca edukację
93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

III. Organy i organizacja Fundacji
§ 20
Władzami Naczelnymi Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
Jako Członków Fundacji rozumie się Członków Zarządu lub Członków Rady Fundacji.
§ 21
1. Zarząd Fundacji liczy od 3 do 6 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę na czas
nieokreślony.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
4. W skład Zarządu wchodzą osoby o kompetencjach określonych w Regulaminie Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia z innymi Członkami Zarządu i Rady.
6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
a. Prezes i Członek Zarządu dwuosobowo w sprawach dotyczących finansów,
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b. Prezes Zarządu jednoosobowo w sprawach innych, niż określone w ust. 3 pkt a
niniejszego paragrafu,
c. Dwaj Członkowie Zarządu, albo Członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu łącznie w
sprawach innych, niż określone w ust. 3 pkt a niniejszego paragrafu.
§ 23
Zarząd Fundacji w szczególności:
1. Uchwala program działania Fundacji i plan jego realizacji,
2. Uchwala regulamin wolontariuszy oraz zakresu ich pracy,
3. Reprezentuje Fundację na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych
i innych organizacji i udzielania pełnomocnictw,
4. Sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji,
5. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
6. Uchwala roczne plany finansowe,
7. Sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji
i podaje je do publicznej wiadomości po przyjęciu przez Radę Fundacji,
8. Uchwala regulamin pracy Zarządu,
9. Tworzy i likwiduje oddziały i określa zakres ich działania w ramach Fundacji,
10. Ustala regulaminy wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
11. Ustanawia tytuły i odznaki honorowe oraz inne wyróżnienia a także uchwala
regulamin ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów
realizowanych przez Fundację,
12. Powołuje komisję nadającą tytuł Honorowego Członka Zarządu,
13. Decyduje o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustala liczbę stałych pracowników,
14. Ustala podział pracy między Członkami Zarządu,
§ 24
1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności miedzy jego Członkami określa
uchwalony przez Zarząd regulamin.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w kwartale a także na
wniosek Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ Członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały mogą być podejmowane w formie głosowania tajnego, o ile wszyscy
Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
§ 25
1. Członkowstwo Zarządu ustaje na skutek odwołania bądź śmierci.
2. Odwołanie następuje w wyniku:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka
Zarządu,
c. choroby, ułomności powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
Członka Zarządu,
d. nie wypełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres 3 miesięcy,
e. nienależytego wypełnienia funkcji Członka Zarządu,
f. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
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g. sądowego pozbawienia praw publicznych,
h. utraty zdolności do czynności prawnych,
i. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Rezygnacja może być przyjęta przez Radę po złożeniu przez Członka Zarządu
sprawozdania z działalności i rozliczenia ze środków majątkowych.
4. Rezygnację rozpatruje Rada w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Jako datę złożenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego lub, w przypadku
złożenia na ręce Członka Rady, datę podpisania przyjęcia rezygnacji.
5. Odwołanie następuje w wyniku głosowania wszystkich Członków Rady w przypadku
wyniku głosowania co najmniej ⅔ głosów za odwołaniem.
§ 26
1. Rada Fundacji liczy od 2 do 5 osób.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
3. Kadencja dla funkcji Członka Rady bezterminowo.
4. /uchylony.
5. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkowie Rady nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia
inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji
należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków,
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych działalności Fundacji,
7. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji,
8. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby Członków
Zarządu,
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji
oraz zmian Statutu Fundacji, z wyłączeniem zmiany celów działalności określonych w
§ 17,
10. uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji.
§ 28
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
50% członków rady.
2. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
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3. Rada spotyka się na posiedzeniach w siedzibie Fundacji albo w innym miejscu
wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz na pół roku, chyba że
Prezes zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady.
4. Spotkania Rady są protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Przewodniczący Rady..
§ 29
1. Członkowstwo Rady ustaje na skutek odwołania bądź śmierci.
2. Odwołanie następuje w wyniku:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka
Rady,
c. choroby, ułomności powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
Członka Rady,
d. nie wypełniania obowiązków Członka Rady przez okres 3 miesięcy,
e. nienależytego wypełnienia funkcji Członka Rady,
f. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
g. sądowego pozbawienia praw publicznych,
h. utraty zdolności do czynności prawnych,
i. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Rezygnację rozpatrują Członkowie Rady do 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Jako datę złożenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego lub, w przypadku
złożenia na ręce Rady, datę podpisania przyjęcia rezygnacji.
4. Odwołanie następuje w wyniku głosowania Członków rady, większością głosów.
§ 30
1. Okręgi wyznaczane są przez Zarząd w poszczególnych regionach Polski.
2. Pracą wolontariuszy w okręgach, o których mowa w § 1 ust. 2, zarządzają koordynatorzy.
Koordynatorzy wybierani są przez Zarząd zwykłą większością głosów i podlegają
wyznaczonym Członkom Zarządu.
3. Koordynatorzy mogą bez pisemnej zgody Zarządu przeprowadzać następujące sprawy:
 zrzeczenia psów przez właścicieli na rzecz Fundacji,
 przeprowadzania adopcji w podległym okręgu,
 ubiegania się o dotacje u sponsorów,
 ubiegania się o pozwolenia na rozstawienie puszek, lokalizację dla
przeprowadzanych akcji przez Fundację.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 3 tiret pierwsze i drugie niniejszego paragrafu,
koordynatorzy muszą uzyskać ustną zgodę Członka Zarządu,
5. Koordynatorzy w sprawach wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu posługują się
pismami i formularzami zatwierdzonymi przez Zarząd i pieczęcią, o której mowa w § 6
ust. 2 lub 3.
§ 31
1. Fundacja może mieć Honorowych Członków Zarządu,
2. Honorowym Członkiem Zarządu może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna,
Honorowych Członków Zarządu wybiera komisja ds. członkowstwa honorowego,
3. Komisja obraduje w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w jej skład wchodzą
przedstawiciele Zarządu, Rady oraz Honorowych Członków Zarządu,
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4. Kandydatura rozpatrywana jest na pisemny wniosek z uzasadnieniem złożony przez
Członka Zarządu, Rady lub Honorowego Członka Zarządu,
5. Pierwszego Honorowego Członka Zarządu wybiera Zarząd,
6. Nadanie tytułu Honorowego Członka Zarządu następuje w wyniku głosowania, gdy jego
wynik to co najmniej ⅔ głosów za nadaniem tytułu,
7. Posiedzenie komisji ds. członkowstwa honorowego obraduje raz w roku lub na wniosek w
sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Zarządu.
§ 32
1. W przypadku powstania problemu lub sporu pomiędzy Członkami Fundacji, Zarząd może
powołać specjalną komisję, której celem będzie rozwiązanie powstałego problemu.
2. Członkowie komisji nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; członkowie organu
kontroli nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej, mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnionej funkcji lub
limitowane wynagrodzenie.
3. Komisja liczy co najmniej trzech członków.
4. Komisja wybiera wśród siebie Przewodniczącego.
5. Przewodniczący komisji przedstawia Zarządowi sprawozdanie z przeprowadzonych
działań.
6. Komisja ulega automatycznemu rozwiązaniu po przyjęciu sprawozdania przez Zarząd.
§ 33
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w
2. razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością
głosów.
4. Likwidację przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu, chyba że Rada w uchwale wyznaczy
innego likwidatora. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
5. Pozostałe po Fundacji środki majątkowe przekazane zostaną na inną fundację lub
organizację o zbliżonych celach działania.
6. Organizację o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wskazuje likwidator, lub, w
przypadku gdy likwidator z jakichkolwiek przyczyn nie może tego wykonać, Rada
Fundacji.
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