
STATUT FUNDACJI PEGASUS 
  
   

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§ 1. 
  

Fundacja pod nazwą "Fundacja Pegasus", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została przez 
Joannę Bochniarz-Urbańską i Agatę Gawrońską, zwane dalej "Fundatorami", aktem notarialnym 
sporządzonym przez asesora notarialnego Magdalenę Karczewską-Woźnica w Warszawie, w 
kancelarii notarialnej przy ulicy Tamka 37/1 w dniu 22 października 2001 r. za numerem 
repertorium A 9513/2001, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez asesora 
notarialnego Magdalenę Karczewską-Woźnica w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ulicy 
Tamka 37/1 w dniu 4 marca 2002 r. za numerem repertorium A 2246/2002. 
  

§ 2. 
  

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46 
poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. 
  

§ 3. 
  

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
  

§ 4. 
  

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
  

§ 5. 
  
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
  

§ 6. 
  
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw środowiska. 

   
CEL FUNDACJI 

  
§ 7. 

  
Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej 
prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt. 

  
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI 

  
§ 8. 

  
Fundacja realizuje swój cel w następujących formach: 
  
a) prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub 

wykupionych przez Fundację; 



  
b) nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych; 
  
c) diagnostyka, leczenie i rehabilitacja koni pozyskanych przez Fundację; 
  
d) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przy pomocy koni 

wyleczonych przez Fundację nadających się do pracy; 
  
e) zajęcia dla dzieci niestabilnych emocjonalnie, nadpobudliwych, niepełnosprawnych z zakresu 

nawiązywania kontaktu i opieki nad końmi; 
  
f) resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni wyleczonych przez Fundację i nadających się do 

pracy; 
  
g) rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów 

dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu i uboju koni; 
  
h) wspieranie programów naukowo-badawczych w zakresie hodowli, transportu i uboju koni; 
  
i) propagowanie humanitarnych zasad hodowli, transportu i uboju koni poprzez dystrybucję 

materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów informacyjnych;  
  
j) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych w zakresie  

opisanym pod literami c) - i) powyżej; 
  
k) organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych w 

kraju i zagranicą w zakresie opisanym pod literami c) - i) powyżej; 
  
l) współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, 

organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działania; 
  
m) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne 

podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w 
zakresie działalności Fundacji. 

  
§ 9. 

  
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 
osób fizycznych, jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji. 
  

DOCHODY  FUNDACJI 
  

§ 10. 
  
1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację wszelkich celów Fundacji, chyba, że ofiarodawcy określą szczególny 
sposób ich wykorzystania, zgodny z celami Fundacji. 

  
2. Majątkiem początkowym Fundacji jest kwota 12.000 (dwunastu tysięcy) złotych, wniesiona 

przez Fundatorów w częściach równych, to jest po 6.000 (sześć tysięcy) złotych. 
  

 



 ORGANY FUNDACJI 
  

   § 11. 
  
Organami Fundacji są:  
1. Zarząd; 
2. Rada Fundacji. 

   § 12. 
  
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych 

przez fundatorkę Agatę Gawrońską, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej. Jeden z członków 
Zarządu, wskazany przez fundatorkę Agatę Gawrońską, pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 
przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa 
Zarządu. 

  
2. Członek Zarządu jest powoływany przez fundatorkę Agatę Gawrońską na czas nieoznaczony i 

może zostać przez nią odwołany w każdym czasie. 
  
3. Pierwszy Zarząd stanowią Fundatorzy, pełniący funkcje członków Zarządu. 
  
  
4. Fundatorka Agata Gawrońska określa wynagrodzenie członków Zarządu. 
  

     § 13. 
  
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich. 
  
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z 

członków Zarządu działający samodzielnie. 
  

    § 14. 
  
1. Do zadań Zarządu należy: 
  
a) uchwalanie rocznych programów działania Fundacj 
  
b) administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
  
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie fundatorce 
Agacie Gawrońskiej przed złożeniem właściwemu ministrowi; 
  
d) zgłaszanie fundatorce Agacie Gawrońskiej wniosków w sprawach, w których wymagana jest 
zgoda fundatorki Agaty Gawrońskiej. 
  
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością 

głosów oddanych chyba, że statut przewiduje inną większość. 
  
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w 

przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, 
które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. 

  
 



§ 15. 
  
Następujące czynności wymagają podjęcia przez Zarząd jednomyślnej uchwały: 
  
a) zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 5.000 złotych; 
  
b) zawieranie umów o pracę z pracownikami Fundacji. 
  

§ 16. 
  
Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody fundatorki 
Agaty Gawrońskiej: 
  
a) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie lub oddanie jakimkolwiek 

osobom do używania jakiegokolwiek majątku Fundacji; 
  
b) wszelkie zbycie lub nabycie przez Fundację majątku o wartości przekraczającej 20.000 złotych; 
  
c) przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości niezależnie czy drogą kupna czy dzierżawy; 
  
d) nabycie lub / i objęcie akcji / udziałów, lub w inny sposób uczestniczenie w innych osobach 

prawnych oraz spółkach nie posiadających osobowości prawnej; 
  
e) zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 20.000 złotych, a 

także zawieranie umów długoterminowych, których wartość przewyższa w sumie 20.000 
złotych. 

  
§ 16a. 

  
1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków 

powoływanych przez fundatorkę Agatę Gawrońską. 
  
2. Członkowie Rady Fundacji: 
    
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub   podległości z tytułu zatrudnienia; 
     
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
     
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych 
kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji. 
  
3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
  
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 
  
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 
  
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
  



d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji; 
  
e) opiniowanie na wniosek fundatorki Agaty Gawrońskiej rocznych sprawozdań z działalności 
Fundacji oraz czynności wymienionych w § 16 planowanych przez Zarząd Fundacji. 
  
4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 
  
5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. Uchwały podejmowane 

są zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Fundacji wskazanego przez fundatorkę Agatę Gawrońską. 

   
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
§ 17. 

  
1. Fundatorka Agata Gawrońska może, w drodze uchwały zmienić cel lub statut Fundacji. 
  
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. 
  
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu 

zgody fundatorki Agaty Gawrońskiej. 
  
4. Fundacja nie może: 
  
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
Fundatorów, członków organów 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”); 
  
b) przekazywać majątku na rzecz jej Fundatorów, 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; 
  
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie 
to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 
  
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 
  

§ 18. 
  
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania środków 
finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. 
  
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje fundatorka Agata Gawrońska po zasięgnięciu opinii 
Zarządu. 

  
 
 



§ 19. 
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. 
  
2. Do obowiązków likwidatora należy: 
  
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 
  
b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 
  
c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia; 
  
d) ściągnięcia wierzytelności i wypełnienia zobowiązań Fundacji; 
  
e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości 
lub części tego majątku w trybie składania ofert. 
  
3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się 

instytucjom prowadzącym działalność mającą na celu propagowanie humanitarnych zasad 
hodowli i transportu koni rzeźnych. 

  
 
 
FUNDATORZY: 
 
 
                                                   
________________________________              ____________________________ 
   JOANNA BOCHNIARZ-URBAŃSKA                         AGATA GAWROŃSKA 
 


