Statut Fundacji
„Klikowska Ostoja Polskich Koni”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja, dla której uchwalono niniejszy Statut, została ustanowiona
aktem notarialnym w dniu 31 marca 2014 roku, sporządzonym przed
notariuszem Witoldem Kapustą z Kancelarii Notarialnej w Krakowie
2. Fundacja nosi nazwę „Klikowska Ostoja Polskich Koni”
i zwana jest dalej Fundacją.
3. Fundatorami są:























BAŁUT Marek
DĄBROWSKI Bogusław
FPH „KRIST” Spółka Jawna w Dąbrowie Tarnowskiej
Fundacja Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut
Badawczy Patronus Animalium w Krakowie
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
w Krakowie
JANCZYK Mieczysław
Kombinat Rolny Kietrz Spółka z o.o. w Kietrzu
KRZYŻAK Wojciech
KULPA Zdzisław
Małopolska Izba Rolnicza
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie
Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
Polski Związek Hodowców Koni
RZEPKA Marek
„Stadnina Koni Janów Podlaski” Spółka z o.o. w Wygodzie
Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. w Michałowie
STASIOWSKI Stanisław
Stowarzyszenie „Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej”
w Warszawie

 SZOT Janusz
 Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 WODA Andrzej
 WÓJTOWICZ Jan
 WRZEŚNIAK TADEUSZ
 Zakład Doświadczalny IZ-PIB Chorzelów
 Zakład Doświadczalny IZ-PIB Odrzechowa
 Zakład Doświadczalny IZ-PIB Rudawa
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów, zaś terenem działania obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, a w miarę rozwoju i potrzeb, także obszar
innych krajów.
5. Fundacja może tworzyć czasowe oraz stałe oddziały i filie w Polsce oraz
poza jej granicami dla realizacji zadań statutowych.
6. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
7. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
8. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
1. Fundacja działa na zasadach określonych w:
- ustawie z 6.04.1984 r. o fundacjach,
- ustawie z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
- postanowieniach niniejszego Statutu Fundacji.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na mocy przepisu art.7 ust.2
ustawy o fundacjach.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy
o Fundacjach jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II. Cel i zadania Fundacji
§3
Celem fundacji jest:
a) prowadzenie różnorodnej działalności hodowlanej, edukacyjnej,
oświatowej, promocyjnej w dziedzinie rolnictwa, w szczególności
hodowli i użytkowania koni,
b) wspieranie i promowanie hodowli ras rodzimych z zachowaniem
ich bioróżnorodności, zarówno w warunkach in situ jak i ex situ
oraz ich wykorzystanie w czynnej ochronie przyrody,
c) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć
służących zachowaniu i przekazywaniu następnym pokoleniom
tradycji narodowych, regionalnych, w tym szczególnie związanych
z szeroko rozumianym użytkowaniem koni,
d) wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących zdrowiu,
rozwojowi dzieci i młodzieży, integracji osób niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie, w tym uwzględniających
możliwość wykorzystania do tych celów koni,
e) podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi i upowszechnianiu
kultury, w tym szczególnie regionalnej,
f) krzewienie wartości i postaw patriotycznych, ochrona dziedzictwa
narodowego, regionalnego, dóbr kultury i tradycji,
g) ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego
i ochrona zwierząt, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt gospodarskich,
h) gromadzenie i propagowanie wiedzy w sferze ochrony zdrowia,
promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
i) prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania
turystyki, w tym agroturystyki i turystyki konnej.
§4
1. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami
poprzez:
a. Organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji
związanych
z
rolnictwem,
w
szczególności
hodowlą
i użytkowaniem koni,

b. Współdziałanie w organizowaniu zaplecza hodowlanego,
gromadzenie w warunkach ex situ i in situ cennych przedstawicieli
ras rodzimych oraz ułatwianie wymiany materiału hodowlanego
i prowadzenie wszelkich innych działań wspierających rozród koni,
c. Organizowanie
warsztatów
edukacyjnych
oraz
praktyk
zawodowych dla uczniów oraz studentów,
d. Organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji
sportu jeździeckiego zawodowego i amatorskiego, turystyki konnej
jako formy aktywnego spędzania czasu,
e. Prowadzenie treningu koni pod kątem ich wykorzystania
do turystyki, jeździectwa, hipoterapii i sportu,
f. Współpracę z Uczelniami Wyższymi, Instytutami Naukowymi
z Polski i zagranicy, a także współpracę z organizacjami
hodowlanymi i jeździeckimi,
g. Prowadzenie stałej ekspozycji – pojazdów konnych, maszyn
i innych urządzeń napędzanych przez konie,
h. Współpracę ze stowarzyszeniami historycznymi i grupami
rekonstrukcyjnymi, klubami jeździeckimi i sportowymi,
i. Organizacje wystaw hodowlanych i rolniczych,
j. Organizacje imprez rekreacyjno-turystycznych związanych
z promocją kulinariów, tradycji i dziedzictwa kultury Polski
południowej,
k. Współprace
z
władzami
samorządowymi,
rządowymi,
organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i organizacjami
rolniczymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
l. Angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów
Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk
twórczych,
m. Prowadzenie stałego doradztwa w zakresie hodowli i użytkowania
koni,
n. Rewitalizacja i budowa obiektów i urządzeń związanych z hodowlą
i użytkowaniem koni,
o. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków
zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.

III. Majątek i dochody Fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości
310000,00 PLN, na który składają się wpłaty Fundatorów uiszczone
podczas zakładania Fundacji oraz rzeczy i prawa nabyte przez Fundację
w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji stanowią w szczególności:
a) dochody z działalności statutowej,
b) dochody z majątku Fundacji,
c) dotacje
d) zapisy i darowizny,
e) inne świadczenia dozwolone przez prawo.
§6
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest
wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza i to
tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym razie Zarząd spadek odrzuca.
3. Fundacja odpowiada całym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w jej
imieniu przez statutowych przedstawicieli.
§7
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
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 majątku na rzecz swoich 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. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą jej członkowie i, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
IV. Struktura organizacyjna Fundacji
§8
Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja
Kontrolna.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§9
Rada Fundacji (dalej: Rada) jest najwyższym organem Fundacji.
Liczba członków Rady jest równa liczbie Fundatorów. Każdy
z Fundatorów ma prawo powołać jednego członka Rady w drodze
pisemnego oświadczenia. Fundator może w każdym czasie odwołać
członka Rady, którego powołał. Każdy członek Rady może w każdym
czasie złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa
w Radzie.
Jeżeli Fundatorem jest osoba fizyczna, może ona wykonywać
członkostwo w Radzie osobiście.
Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Statucie.
Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady, który zwołuje
i przewodniczy jej posiedzeniom oraz Zastępcę Przewodniczącego, który
wykonuje obowiązku Przewodniczącego w razie nieobecności lub
niemożliwości działania Przewodniczącego. Rada może wybrać ze swego

grona Prezydium w składzie 7 osób, któremu może powierzyć
wykonywanie określonych czynności w imieniu Rady. Do działań
Prezydium stosuje się odpowiednie zapisy dotyczące Rady Fundacji.
Szczegółowe zasady działania Rady, osób wymienionych powyżej oraz
Prezydium określi uchwalony przez Radę regulamin. Przewodniczący
Rady jest równocześnie Przewodniczącym Prezydium.
8. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz w roku (w okresie pomiędzy
01.02 a 30.04) w celu wykonania kompetencji z ust. 9 lit. b, c, d, f.
9. Do kompetencji Rady należy:
a. powoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu, a także
odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego
Zarządu przed upływem kadencji, z ważnych powodów,
większością 2/3 głosów, z wyłączeniem pierwszego Zarządu, który
jest powołany decyzją Fundatorów, w Akcie Założycielskim
Fundacji,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie programu działania i planu
finansowania Fundacji na okres roczny,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji programu
działania i rozliczenia finansowego za okres roczny,
d. przyjmowanie i aprobowanie sprawozdań Komisji Kontrolnej oraz
podejmowanie stosownych decyzji,
e. udzielanie zaleceń co do kierunku oraz uwag co do działalności na
przyszłość,
f. coroczne ustalanie limitu wartości składników majątkowych
Fundacji powyżej którego zamiar ich zbycia wymaga zgody Rady,
wyrażonej większością 2/3 głosów. Zbywanie innych składników
majątku trwałego Fundacji, mieszczących się poniżej ustalonego
limitu wartości, jest możliwe w wypadkach koniecznych,
ekonomicznie uzasadnionych, na mocy decyzji Zarządu Fundacji,
g. zmiana postanowień Statutu, zmiana celów Fundacji bądź podjęcie
decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, przy czym
decyzje w tym zakresie wymagają jednomyślności głosów
członków Rady, obecnych na posiedzeniu,
h. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu.
10. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie. Mają prawo
do zwrotu uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady, na
zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w ust.7 powyżej.

11. Fundator może zrezygnować z wykonywania uprawnień określonych w
ust. 1 do 10 powyżej, składając pisemną rezygnację do Rady Fundacji.

1.

2.
3.

4.

5.

§10
Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd) jest władzą wykonawczą Fundacji,
powoływaną przez Radę w składzie od 1 do 3 członków (w tym Prezesa)
na wspólną 3-letnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru. Zarząd
odbywa zebrania stosownie do potrzeb, jednak co najmniej raz
w miesiącu.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
Zarząd:
a. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
b. podejmuje decyzje w bieżących sprawach działalności statutowej
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w statucie dla innych organów
Fundacji,
c. przedkłada wnioski i propozycje na posiedzenie Rady,
d. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
e. podejmuje decyzje i zaciąga niezbędne zobowiązania majątkowe,
zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w ust.2 powyżej,
f. opracowuje i przedkłada programy, plany, preliminarze i niezbędne
sprawozdania dla Rady oraz Komisji Kontrolnej oraz sprawozdanie
o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach,
g. w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji członkowie
Zarządu pełnią funkcje likwidatorów,
h. zatrudnia pracowników i inne osoby do realizacji celów
statutowych fundacji, ustala wysokość ich wynagrodzeń.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek upływu kadencji, odwołania
Członka Zarządu, śmierci Członka Zarządu lub złożenia przez niego
pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie .

§ 11
1. Komisja Kontrolna Fundacji (dalej: Komisja Kontrolna) jest powołana
przez Radę (z wyłączeniem pierwszego składu, który jest powoływany

2.

3.

4.
5.

przez Fundatorów w Akcie Założycielskim Fundacji) w składzie co
najmniej 3 osób na wspólną 3-letnią kadencję, sprawuje funkcje kontrolne
stale, a robocze spotkania powinna odbywać co najmniej raz na pół roku,
a także na wniosek Przewodniczącego Rady.
Do zadań Komisji Kontrolnej należy w szczególności:
a. prowadzenie kontroli i oceny działalności Zarządu, przestrzegania
statutu oraz obowiązujących przepisów,
b. prowadzenie kontroli całokształtu działalności Fundacji szczególnie
zaś realizacji celów Fundacji,
c. prowadzenie kontroli i oceny gospodarowania i działalności
finansowo-księgowej Fundacji,
d. przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów, informacji, opinii
i uwag pokontrolnych,
e. składanie Radzie sprawozdań ze swej działalności oraz
występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi
corocznego absolutorium.
Osoby wchodzące w skład Komisji Kontrolnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą pozostawać
z członkami pozostałych organów w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej,
c. pełnią swoje obowiązki społecznie, bez prawa wynagrodzenia,
mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
Komisja Kontrolna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego,
który zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.
Komisja Kontrolna może, w zależności od potrzeb lub wymogów
określonych w odrębnych przepisach prawa, zażądać wykonania audytu
przez niezależnych audytorów.

V. Postanowienia końcowe
§ 12
1. Status oraz prawo wykonywania uprawnień Fundatora:
a. jest dziedziczne w przypadku osób fizycznych
b. w przypadku połączenia bądź przekształcenia osób prawnych
przechodzi na sukcesora w ramach sukcesji generalnej

2. W przypadku przewidzianym w pkt.. ust. lit. a, jeżeli spadek przypada
kilku spadkobiercom, status Fundatora przypada osobie wybranej przez
spadkobierców. W przypadku braku takiego porozumienia spadkobiercy
wykonują uprawnienia Fundatora łącznie.
3. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja
podlega likwidacji.
4. Likwidacja Fundacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach
przewidzianych w art. 15 ustawy o fundacjach oraz trybem ustalonym
w niniejszym statucie.

