Statut Fundacji Centaurus
tekst jednolity z dnia 19 grudnia 2015 r.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Centaurus zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ewę
Annę Mastyk zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu
działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
§ 4. Fundacja może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz poza jej granicami.
§ 5. 1. Fundacja może powoływać oraz tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń
oraz innych podmiotów prawa.
2. Organem właściwym w sprawie powoływania oraz rozwiązania i przystępowania do
podmiotów o których mowa w ust. 1 jest Rada.
3. Powołując podmiot lub przystępując do podmiotu o którym mowa w ust. 1 Rada powołuje
osoby uprawnione do reprezentowania interesów Fundacji oraz ustala zakres, tryb oraz formę
powołania lub przystąpienia do wskazanych w ust. 1 podmiotów prawa.
§ 6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7. Fundacji działa w zakresie:
1)

działalności charytatywnej;

2)

ochrony i promocji zdrowia;

3)

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5)

przeciwdziałania patologiom społecznym;

6)

promocji i organizacji wolontariatu;

7)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych bezrobociem.

§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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1)

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

2)

pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych
otrzymywanych przez Fundację;

3)

organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych i rzeczowych
materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

4)

udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej
sytuacji socjalnej;

5)

prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym
celami Fundacji;

6)

popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;

7)

skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej;

8)

świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;

9)

promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;

10) pozyskiwanie dotacji z UE;
11) organizowania imprez na różną skalę mających na celu promocje aktywnego spędzania
wolnego czasu jako alternatywę dla alkoholu, narkotyków czy wandalizmu;
12) dokonanie zakupu specjalnych, wyszkolonych koni w zakresie hipoterapii oraz
niezbędnego sprzętu;
13) kupowanie lub przyjmowanie zwierząt chorych, przebywających w złych warunkach, źle
traktowanych, rzeźnych;
14) rehabilitacja, leczenie oraz utrzymywanie wykupionych zwierząt;
15) nauczanie dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony
środowiska oraz ochrony praw zwierząt;
16) prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu zdrowych koni dla osób z problemami
emocjonalnymi, z marginesu społecznego, dzieci niepełnosprawnych oraz osób z tzw.
chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie);
17) udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej
sytuacji socjalnej;
18) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację
zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych
00/100) oraz inne mienie pozyskane przez Fundację w toku działania (w tym 4 konie nabyte przed
rejestracją oraz przynależny im osprzęt oraz dokumenty).
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§ 11. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji osób prawnych;
3) zbiórek i imprez publicznych;
4) majątku Fundacji;
5) odsetek bankowych;
6) papierów wartościowych;
7) dotacji UE.
§ 12. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane
niemieszkalnych

związane

ze

wznoszeniem

budynków

mieszkalnych

i

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
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62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

technologii

informatycznych

63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność
niesklasyfikowana

usługowa

w zakresie

informacji,

gdzie

indziej

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność
niesklasyfikowana

profesjonalna,

naukowa

i techniczna,

gdzie

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

indziej

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§ 13. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej
członków władz 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 albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywać swego majątku na rzecz członków władz 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) wykorzystywania majątku na rzecz, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
§ 14. Dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest w całości na realizacje celów
statutowych.
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Organy Fundacji
§ 15. Organami Fundacji są:
1) Rada;
2) Zarząd.
Rada
§16. 1. Rada zbiera się, co najmniej raz do roku.
2. Radę zwołuje Sekretarz lub Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu. Zwołanie posiedzenia Rady odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 17. 1. Rada składa się z trzech członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. W braku odmiennych uregulowań, po upłynięciu okresu kadencji, o której mowa w ust. 1
oraz niezaistnieniu zdarzenia o którym mowa w ust. 5, kadencja członka Rady automatycznie zostaje
przedłużona.
4. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada wybiera Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: odwołania członka Rady, pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków
Rady.
§18. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, wytycznych dla Zarządu lub innych
dokumentów określonych w §19 ust. 2.
2. Uchwały podejmuje się na posiedzeniach, z których sporządza się protokół.
3. Wytyczne dla Zarządu i dokumenty określone w §19 przygotowuje członek Rady, do którego
Zarząd zwrócił się o zajęcie stanowiska w danej sprawie.
4. Protokoły wraz z uchwałami gromadzi się w księdze protokołów. Wytyczne dla Zarządu
przechowuje się w aktach pod odpowiednio nadaną sygnaturą.
5. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów, o ile statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
6. Z zastrzeżeniem podejmowania uchwał w trybie pisemnym, Rada podejmuje uchwały, jeżeli
na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali
zaproszeni.
7. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Tryb
pisemny polega na przesyłaniu treści uchwały drogą pocztową. Głosowanie przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na przesłaniu e-maila lub faxu do
Przewodniczącego Rady.
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8. Datą podjęcia uchwały w trybach opisanych w ust. 7 jest dzień wpłynięcia ostatniego
stanowiska do Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady samodzielnie sporządza i podpisuje
tekst dokumentu uchwały oraz protokołu z posiedzenia i załącza do tych dokumentów dowody na
złożenie określonych głosów przez poszczególnych członków Rady.
§19. 1. Do zadań Rady należy:
1)

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

2)

powoływanie i odwoływanie Prezesa, V-ce Prezesa i członków Zarządu;

3)

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

4)

opiniowanie na wniosek Zarządu umów, porozumień, wniosków oraz wszelkiej innej
dokumentacji związanej z działalnością Fundacji;

5)

opiniowanie lub przygotowywanie na wniosek Zarządu dokumentacji w sprawie jej
zgodności z obowiązującym prawem;

6)

wskazanie ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

2. Wytyczne, o których mowa w § 18 ust. 3 oraz dokumenty określone w ust. 1 powyżej są wiążące
dla Zarządu Fundacji.
§ 20. (uchylony)
§21. Członkowie Rady:
1)

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;

2)

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie wynagrodzenie w wysokości
nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
Zarząd

§ 22. 1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę na czteroletnią
kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
2. W braku odmiennych uregulowań, po upłynięciu okresu kadencji o której mowa w ust. 1 oraz
niezłożeniu rezygnacji, kadencja członka Zarządu automatycznie zostaje przedłużona.
3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed
upływem kadencji w drodze uchwały.
§23. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów.
3. Do posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 statutu dotyczący Rady.

Sposób Reprezentacji

6

§ 24. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy z członków Zarządu.
Zmiana statutu
§ 25. 1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione.
2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Rada.
3. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
§ 26. 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 27. 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.
Likwidacja Fundacji
§ 28. 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.
§ 29. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
§ 30. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. Rada dokonuje wyboru
organizacji której zostanie przekazany majątek Fundacji.
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