
STATUT FUNDACJI 

POLSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA 

Rozdział I.  Postanowienia ogólne 

      § 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja POLSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA (zwana dalej „Fundacją”) 

ustanowiona przez fundatorów Martę Byczkowską, Karola Krajewskiego, Tomasza Stefaniaka, 

Jerzego Ożga, Konrada Kucharskiego, Daniela Zawadzkiego, aktem notarialnym sporządzonym 

przez notariusza Joannę Wrzochalską - Zarębę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy 

ul.Pańskiej 73  (Repertorium A nr 5072/2016), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. , poz.  40 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

      § 2. 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może powoływać placówki oświatowe, ośrodki szkoleniowe, biura, odziały i filie, 

a także przystępować do spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych oraz związków 

sportowych i ich federacji zarówno w kraju jak i za granicą. 

      § 3 

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

      § 4. 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony. 

      § 5. 

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw sportu i turystyki. 

      § 6. 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zgodnie ze świadectwem ochronnym 

na znak towarowy oraz innych  znaków według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. 

      § 7. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji 

      § 8. 

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów narodowych  

w zakresie rozwoju i popularyzowania użytkowania oraz hodowli koni.   

Celami Fundacji jest: 

1.  podejmowanie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania jeździectwa sportowego, 

rekreacyjnego, turystycznego, rehabilitacyjnego i hodowli koni, 

2. rozwój polskiego jeździectwa i hodowli koni, 

3. rozwój i promocja jeździectwa oraz przyczynianie się do zwiększenia znaczenia rozwoju 

użytkowania koni w Polsce, 

4. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej i marketingowej na rzecz 

umacniania polskiego jeździectwa i hodowli koni,  

5.opracowanie, promowanie i wdrożenie idei jeździectwa powszechnego, 

6. edukacja i promocja profilaktyki zdrowotnej w zakresie jeździectwa, 
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7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie  

i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych, osób starszych wspieranie rozwoju kultury fizycznej, 

8. krzewienie pamięci o historii, kulturze i tradycji polskiego jeździectwa i hodowli koni,  

9. działania w zakresie edukacji, promocji, badań i wdrożeń programów obejmujących 

oddziaływania związane z jeździectwem w kontekście profilaktyki i leczenia chorób, rehabilitacji 

oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

  

      

§ 9.  

 

1. Fundacja realizuje cele statutowe określone w § 8 poprzez: 

a) działanie na rzecz  upowszechniania wiedzy o  jeździectwie i użytkowaniu koni, 

przedsiębiorczości, szkolnictwu zawodowym, tworzeniu i rozwoju miejsc pracy, zrównoważonym 

rozwoju, w tym rozwoju lokalnym, regionalnym i krajowym oraz na rzecz konsolidacji środowisk 

wokół tych dziedzin, 

b) organizację szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, obozów, zajęć publikacji i portali 

związanych z tymi zagadnieniami, 

c) tworzenie propozycji rozwiązań programowych  w zakresie użytkowania koni, 

d) koordynację działań i debat na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym oraz stworzenie ram 

instytucjonalnych i warunków trwałego rozwoju dla idei jeździectwa powszechnego polskiej hodowli 

koni, 

e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie jednostek szkoleniowych w zakresie jeździectwa, 

hodowli i użytkowania koni. 

f) inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, szkoleniowych oraz praktycznych kursów i 

warsztatów, mających dostarczyć wiedzy istotnej ze względu  

na cele Fundacji, 

g) przyznawanie grantów i stypendiów na rzecz badaczy i innych podmiotów zajmujących się 

problematyką edukacji z zakresu użytkowania i hodowli koni, 

h) prowadzenie programów grantowych na rzecz wspierania i rozwoju talentów  

w jeździectwie i użytkowaniu koni, 

i) organizację szkoleń i warsztatów w zakresie programu jeździectwa powszechnego – dla członków 

klubów i ośrodków jeździeckich, właścicieli i użytkowników miejsc pracy z końmi, 

samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych organizacji i liderów. 

j) prowadzenie działalności badawczo- wdrożeniowej w zakresie jeździectwa i hodowli koni  oraz 

upowszechnianie wiedzy w tym zakresie poprzez  organizowanie seminariów naukowych, 

konferencji i kongresów, pozyskiwanie i przyznawanie grantów badawczych  oraz organizowanie 

konkursów na prace naukowe, 

k) przygotowywanie analiz uwarunkowań rozwojowych jeździectwa i hodowli koni na poziomie 

krajowym, lokalnym i regionalnym, 

l) opracowywanie ocen stanu prawnego i formułowanie propozycji zmian, przygotowywanie 

opracowań, analiz i badań  pozwalających na formułowanie wniosków, dotyczących rozwoju idei 

jeździectwa powszechnego i hodowli koni, w tym pożądanych nowych rozwiązań prawnych i 

organizacyjnych 

ł) opracowanie systemowych koncepcji i procedur, przygotowanie kontraktów krajowych 

regionalnych i lokalnych w formie umów społecznych pomiędzy władzami rządowymi i 

samorządowymi, a społecznością jeździecką i hodowlaną koni, 

m) programowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej wśród środowiska 

jeździeckiego i hodowlanego koni, 

n) opracowywanie programów ożywiania miast i obszarów wiejskich oraz tworzenia szczegółowych 

rozwiązań instytucjonalnych oraz programowanie rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego 

opartego na zasadzie rozwoju zrównoważonego,  

ń) badanie roli i opracowywanie programu mediów krajowych, regionalnych i lokalnych  

w rozwijaniu jeździectwa powszechnego i hodowli koni. 
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o) działania na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej i badawczej, 

p) wdrażanie programów dla wolontariuszy, 

r) prowadzenie działań legislacyjnych w obszarze działalności Fundacji, 

s) propagowanie właściwych postaw wobec korzystania ze środowiska naturalnego  

oraz ochrony krajobrazu, 

t) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i upowszechnieniowej oraz projektów 

rozwojowych ze środków krajowych i europejskich 

u) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów 

w) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, prowadzenia akcji informacyjnych  

promocyjnych, upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji 

radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, 

radio i telewizji w ramach celów statutowych Fundacji, 

x)  wspieranie i popularyzacja zawodów międzynarodowych, krajowych, regionalnych, 

towarzyskich, a także organizacja amatorskich i masowych imprez rekreacyjnych z udziałem koni, 

y) współpraca z klubami i ośrodkami jeździeckimi, związkami i federacjami polskimi  

i zagranicznymi, organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-

rozwojowymi, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, rządem, parlamentem  

w zakresie realizacji celów fundacji. 

2. Działalność Fundacji wskazana w ust. 1 będzie w całości finansowana ze środków nabytych przez 

Fundację. 

 

§ 10. 

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogólnonarodowej społeczności  

i wszystkich zainteresowanych rozwojem i popularyzacją jeździectwa, różnych form użytkowania 

koni oraz ich hodowlą. 

       § 11. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla potrzeb realizacji celów statutowych. 

2. Statutowa działalność Fundacji stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być prowadzona nieodpłatnie  

lub odpłatnie. 

§ 12. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem może być:  

1) chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (01.43.Z) 

2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(63.11.Z) 

3) działalność portali internetowych (63.12.Z) 

4) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z) 

5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) 

6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych (72.19.Z) 

7) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 

8) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z) 

10) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z) 

 

2. Decyzję w przedmiocie rozpoczęcia, prowadzenia działalności gospodarczej, jej przedmiocie, 

zakresie i formie, a także zakończeniu prowadzenia podejmuje w formie uchwały Zarząd.  

3. W przypadku powołania jednostek organizacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej 

kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania 

określa Zarząd w akcie powołania. 
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4. Zarząd określa zasady wynagradzania w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność 

gospodarczą. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

      § 13. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6 000 złotych  

(słownie: sześć tysięcy złotych) oraz środki nabyte w toku jej działania. 

      § 14. 

1. Środki, o których mowa w § 13 pochodzą z: 

a)  dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

b) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia, 

c)  odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych, 

d) zbiórek publicznych, 

e) dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy przeznaczane są na dowolne cele statutowe Fundacji, o ile 

ofiarodawcy nie  wskazali konkretnego celu, na realizację którego środki te zostały przekazane. 

 

§ 15. 

1. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.  

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

      § 16. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje . 

      § 17. 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów Fundacji lub pracowników oraz osobom, 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, zwane dalej "osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

Rozdz IV  

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 18. 

1. Organami Fundacji są: 
a) Zgromadzenie Fundacji (zwane Zgromadzeniem), 

b) Zarząd Fundacji (zwany „Zarządem”), jednakże Fundatorzy zachowują uprawnienia wskazane  

w niniejszym Statucie. 

2. Nie można łączyć funkcji członka Zgromadzenia Fundacji z funkcją członka Zarządu.  
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§ 19. 

 

1. Zgromadzenie Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.  

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundacji należy: 

a) zatwierdzanie  wieloletnich programów działania Fundacji, 

b) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności  

oraz ustalanie wytycznych co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,  

c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd; 

e) wyznaczanie pełnomocników do reprezentowania Fundacji w kontaktach z członkami 

Zarządu, w tym do zawierania umów z członkami Zarządu, 

f) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu. 

 

 

§20. 

1. W skład Zgromadzenia Fundacji wchodzą Fundatorzy – o ile wyrażą taką wolę oraz inne 

osoby fizyczne lub prawne. Pierwszy skład Zgromadzenia Fundacji wskazują Fundatorzy. 

2. Fundatorzy mogą być członkami Zgromadzenia dożywotnio. W przypadku ustąpienia 

Fundatorów ze Zgromadzenia bądź ich śmierci – do Zgromadzenia mogą wejść na ich miejsce 

wskazane przez nich wcześniej osoby, które obejmują wówczas funkcje, jakie sprawowali ich 

poprzednicy prawni. Jeśli Fundatorzy nie wyznaczą swoich następców, w wypadku ich 

ustąpienia lub śmierci do Zgromadzenia może wejść – o ile wyrazi taką wolę - spadkobierca, 

któremu w dniu śmierci Fundatora będzie przysługiwać największa część spadku.  

3. Rozszerzenia bądź uzupełnienia składu Zgromadzenia dokonują w drodze uchwały 

członkowie Zgromadzenia, jednakże o ile o przyjęcie w poczet członków Zgromadzenia 

wnioskuje Fundator, członkowie Zgromadzenia nie mogą odmówić jego przyjęcia. 

4.  Członkowie Zgromadzenia Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony. 

5.  Członkostwo w Zgromadzeniu Fundacji ustaje w przypadku: 

a) odwołania przez pozostałych członków Zgromadzenia Fundacji w drodze uchwały  

z powodu działania przez członka na szkodę Fundacji, niebrania udziału w pracach 

Zgromadzenia przez okres 1 roku, podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami 

statutu lub aktów wewnętrznych Fundacji; 

b)   złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

c) śmierci członka Zgromadzenia Fundacji w przypadku osób fizycznych bądź likwidacji 

członka w przypadku osób prawnych. 

6. Fundatorzy o ile wchodzą w skład Zgromadzenia Fundacji nie mogą zostać pozbawieni w nim 

członkostwa z przyczyn wskazanych w ust. 5 lit. a. 

7. Członek Zgromadzenia Fundacji będący osobą prawną wykonuje swoje prawa i obowiązki w 

Zgromadzeniu przez osobę upoważnioną przez uprawniony organ tej osoby prawnej.  

 

§21. 

Pracom Zgromadzenia Fundacji przewodniczy Prezydent, każdorazowo wybierany przez Fundatorów  

na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej 

liczby Fundatorów. Prezydent powoływany jest na czas nieoznaczony i może zostać odwołany przez 

Fundatorów na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ 

ogólnej liczby Fundatorów w każdym czasie. Jeżeli Fundatorzy nie podejmą uchwały w przedmiocie 

wyboru Prezydenta w ciągu 2 tygodni od powstania vacatu na tym stanowisku, wyboru Prezydenta 

dokonują spośród siebie członkowie Zgromadzenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zgromadzenia. 

 

§22.  

1. Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy  

lub  na wniosek co najmniej trzech członków Zgromadzenia. 

2. Zgromadzenie Fundacji powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. 
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§23. 

O ile Statut nie stanowi inaczej decyzje Zgromadzenia Fundacji zapadają w formie uchwał zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zgromadzenia. 

 

 

§24. 

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundacji, na jego 

wniosek Fundatorzy bądź Zgromadzenie Fundacji – zgodnie z postanowieniem § 21 Statutu – 

dokonują wyboru nowego Prezydenta. 

 

§25. 

Prezydent  Zgromadzenia Fundacji może działać przez swoich pełnomocników.  

 

       §26. 

1. Zarząd składa się z 3-5 członków powoływanych na okres 5 lat. Pierwszy skład Zarządu powołują 

Fundatorzy wskazując jednocześnie, który z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa. 

Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu. Wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję, a 

także rozszerzenia bądź uzupełnienia składu Zarządu w trakcie kadencji dokonują Fundatorzy zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Fundatorów.  

2. Fundator – o ile zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie – może wskazać na swoje miejsce inną 

osobę, której będą przysługiwały takie prawa w Zarządzie jak Fundatorowi, przy czym Fundator 

zachowuje możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W każdym 

czasie Fundator może także podjąć decyzję o ponownym objęciu funkcji członka Zarządu, wówczas 

na wniosek Fundatora Zarząd powołuje go w skład Zarządu, zaś członkostwo w Zarządzie wskazanej 

wcześniej przez Fundatora  na jego miejsce osoby ustaje.  

3. Odwołanie członka Zarządu następuje uchwałą podjętą jednomyślnie co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby Fundatorów przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. c). 

4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1 zd.2 członkowie Zarządu decydują w trybie właściwym dla 

podejmowania uchwał, który z członków będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Zmiana osoby 

pełniącej funkcję Prezesa może być dokonana każdym czasie.  

5. Członek Zarządu, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. b) może 

zostać ponownie powołany do Zarządu, o ile wyrazi wolę działania w Zarządzie. 

6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą: 

a) śmierci członka Zarządu; 

b) rezygnacji złożonej na piśmie; 

c) odwołania z pełnienia funkcji  

-z następujących przyczyn: 

- działania na szkodę Fundacji, 

- skazania prawomocnym wyrokiem karnym, 

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie, 

- choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu, 

- podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających akty 

wewnętrzne Fundacji, 

d) odwołania członka nie będącego Fundatorem uchwałą podjętą jednomyślnie przez co 

najmniej 2/3 ogólnej liczby Fundatorów w razie konieczności zmniejszenia składu Zarządu w 

celu umożliwienia wejścia w poczet jego członków jednego z Fundatorów. 

7. Fundację reprezentuje na zewnątrz i  składa w jej imieniu oświadczenia woli lub dokonuje 

czynności dotyczących spraw majątkowych, których wartość nie przekracza 50 000zł. Prezes  

Zarządu samodzielnie, zaś powyżej tej kwoty – Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem 

Zarządu.  

8. Umowy z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Fundacji 

bądź inny członek Zarządu lub powołany przez Zarząd pełnomocnik (w przypadku niepowołania 

bądź niemożności powołania pełnomocnika przez Zgromadzenie Fundacji).  
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       § 27. 

1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze lub odpłatnie. 

2. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Zgromadzenie Fundacji. 

         

      § 28. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na      

zewnątrz. 

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych dla 

innych organów, w tym: 

1) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, 

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

4) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów 

organizacyjnych, 

5) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem 

postanowienia § 19 ust. 2 lit. f), 

6) pełnienie funkcji kierownika zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

7) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów. 

 

§29. 

1. Zarząd Fundacji może powołać i zlikwidować dla realizacji celów  statutowych Fundacji: 

- radę honorową, 

- zespoły doradcze, 

- komisje problemowe, 

które mogą opiniować programy działania, konsultować inicjatywy i formy działalności Fundacji. 

2. Członkami ww. ciał mogą być członkowie Zgromadzenia Fundacji, osoby fizyczne, jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w tym przedstawiciele branżowi reprezentujący 

następujące sektory działalności związanych z jeździectwem i użytkowaniem koni (zawodnicy, 

instruktorzy, trenerzy, lekarze, rehabilitanci, hipoterapeuci, sędziowie, weterynarze, kowale, 

właściciele klubów, ośrodków i stajni, rymarze, hodowcy koni sportowych, rekreacyjnych  

i zaprzęgowych, producenci i dystrybutorzy sprzętu jeździeckiego i pojazdów zaprzęgowych). 

3. Zarząd określa każdorazowo strukturę i sposób działania jednostek wskazanych w ust. 1 

 

      § 30. 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź wyznaczony przez niego członek Zarządu, 

przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną,  

a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym 

terminem posiedzenia. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można 

zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają 

termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiani są także Fundatorzy, o ile nie pełnią oni funkcji 

członków Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na 

odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy 

członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się 

przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie. 

5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy 

członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz 

terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie 
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Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu 

nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie. 

6. Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał, - o ile Statut nie stanowi inaczej - zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej ½ aktualnej liczby członków. W przypadku równej 

liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

      § 31. 

Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich 

umocowania. 

 

Rozdział V.  Zmiana statutu 

§32. 

1. Zmiana statutu, w tym celów statutowych Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały 

Fundatorów podjętej jednogłośnie przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby Fundatorów, 

2. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział VI.  Likwidacja i połączenie Fundacji 

      §33. 

1. Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku lub po osiągnięciu 

celów Fundacji. 

2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd jednogłośnie w obecności wszystkich 

członków Zarządu. Uchwała, o której mowa w zd. 1 dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia 

przez Zgromadzenie Fundacji. 

      § 34. 

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd. 

 

       § 35. 

1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty 

ogłoszenia o jej rozpoczęciu, 

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu 

wierzycieli, 

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie  

z rejestru Fundacji, 

8) przekazanie dokumentów Fundacji do właściwego archiwum. 

       §36. 

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających  

w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

                  §37. 

1. Fundacja może połączyć się z inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych 

przez zainteresowane strony. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy 

2/3  aktualnej liczby członków Zarządu.  


