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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Lead Group” zwana w dalszej treści Statutu
“Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) – „ustawa o fundacjach” oraz ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 688) – „ustawa o działalności pożytku publicznego” oraz
niniejszego Statutu.
2. Fundatorem Fundacji jest spółka pod firmą Lead Group Spółka akcyjna Spółka
komandytowa z siedzibą w Andrychowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728782 zwana w
dalszej treści Statutu „Fundatorem”.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Andrychów.
§ 3.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy o działalności
pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, za
którą nie pobiera wynagrodzenia (nieodpłatna działalność pożytku
publicznego). Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji.
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4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na
prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać
będzie na realizację celów statutowych.
§ 6.
1. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Lead Group”.
2. Fundacja posługuje się logo (wyróżniający ją znak graficzny), które jest
znakiem rozpoznawczym Fundacji.
§ 7.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
§ 8.
Celami Fundacji są:
1) niesienie pomocy bezdomnym i porzuconym zwierzętom,
2) propagowanie adopcji zwierząt,
3) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc
bezdomnym i porzuconym zwierzętom,
4) ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt,
5) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
6) przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa
wobec zwierząt,
7) działalność charytatywna,
8) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zwierząt i propagowania
adopcji bezdomnych i porzuconych zwierząt.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) działalność adopcyjną prowadzoną w szczególności prowadzoną poprzez
portal internetowy pod nazwą „zoodoptuj.pl”,
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2) poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomnych
zwierząt,
3) organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz
bezdomnych i porzuconych zwierząt,
4) pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt,
5) współpracę z innym organizacjami wspierającym ochronę zwierząt oraz
schroniskami dla bezdomnych zwierząt, wspieranie noclegowni, przytulisk,
ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla
bezdomnych zwierząt,
6) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
7) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania
przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt,
8) rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw
organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych,

zwierząt

poprzez

9) wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów
informacyjnych w zakresie związanym z działalnością Fundacji,
10) organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań
prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt, sponsorowanie
programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
11) prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji.
§ 10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 10.000,- złotych
(dziesięć tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
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2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym
statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez
publicznych,
4) operacji finansowych,
5) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
6) innych dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
7) z działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej
zgodnie ze statutem.
§ 12.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji 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.
§ 14.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 15.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w
zakresie:
1) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub
Internet,
2) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
3) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
4) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
5) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
6) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
7) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych
i komputerowych,
8) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych
i komputerowych,
9) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting)
i podobna działalność,
10) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
11) 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
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12) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
13) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
14) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
16) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (internet),
17) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
18) 22.13.Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
19) 22.11.Z - Wydawanie książek,
20) 22.14.Z - Wydawanie nagrań dźwiękowych,
21) 22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała.
3. Wartość środków przeznaczonych z funduszu założycielskiego na działalność
gospodarczą Fundacji wynosi 1000,00 (tysiąc) złotych.
§ 16.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

IV. ORGANY FUNDACJI
§ 17.
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub
regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami
niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

IVa. RADA FUNDACJI
§ 18.
1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób fizycznych
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
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2. W skład Rady Fundacji wchodzi Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący
Rady. Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady pierwszej i
kolejnych kadencji wskazuje Fundator.
3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może zostać określony w
“Regulaminie Rady Fundacji”.
4. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w
posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów
oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 4.
§ 19.
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu
Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 20.
1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat i jest kadencją wspólną. Osoba
przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą
działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to
możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji,
złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania przez Fundatora albo
śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. W przypadku ustania członkostwa członka Rady Fundacji w trakcie kadencji,
powodującego spadek liczby członków Rady Fundacji poniżej minimum
określonego w § 19 ust 1 Fundator niezwłocznie uzupełni skład Rady Fundacji
zgodnie z § 19 ust 1.

§ 21.
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1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym
Prezesa,
2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania
Fundacji,
5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych
Fundacji,
7) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z
działalności Fundacji,
8) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
Fundacji,
9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie
proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego
zmian,
10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o
utworzeniu oddziału Fundacji,
11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

IVb. ZARZĄD FUNDACJI
§ 21.
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym
Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator, wskazując zarazem pierwszego
Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną. Osoba
przystępująca do Zarządu w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność
w Zarządzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania
tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
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4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo
śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez Radę Fundacji.
5. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu w trakcie kadencji,
powodującego spadek liczby członków Rady Fundacji poniżej minimum
określonego w ust. 1 Fundator niezwłocznie uzupełni skład Rady Fundacji
zgodnie z ust. 1.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 22.
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Fundacji oraz w sporze z nim
Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik
powołany przez Radę Fundacji.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony w “Regulaminie
Zarządu Fundacji”.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zawieranie umów o pracę z pracownikami
Fundacji i umów cywilnoprawnych z osobami współpracującymi z Fundacją,
4) realizacja programów działania Fundacji,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji wymaganych
przepisami o rachunkowości i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego,
a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz
podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na
stronach internetowych Fundacji,

Strona 10

6) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
7) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem
do kompetencji Rady Fundacji,
8) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
9) wszelkie inne czynności nie zastrzeżone niniejszym Statutem do kompetencji
Rady Fundacji.
§ 24.
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz
za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

V. TWORZENIE ODDZIAŁÓW, POŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 25.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały
w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem
właściwego ministra.
§ 26.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z
inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
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2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w
szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność
odpowiada temu celowi Fundacji.

VII. ZMIANY STATUTU
§ 28.
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na
wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3
(dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 30.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd
Rejestrowy.
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