
Statut Fundacji Instytut dr Seidla

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja  pod  nazwą  Fundacja  Instytutu  dr  Seidla  zwana  dalej  Fundacją, 
ustanowiona przez Spółkę pod firmą Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie oraz Spółkę pod firmą DermaPharm Food Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, zwane dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 
1991 roku, poz. 203) oraz postanowieniami niniejszego statutu---------------------

§2

Fundacja posiada osobowość prawną----------------------------------------------------

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej-------------------------
2. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.----------------------------------

Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe 
i czasowe placówki terenowe.-----------------------------------------------------

§4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony----------------------------------------------

§5

Nadzór nad fundacją należy do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad 
sprawami edukacji w Polsce oraz do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór 
nad sprawami weterynarii.-----------------------------------------------------------------

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§6

1. Celem Fundacji jest:----------------------------------------------------------------
Wspieranie rozwoju wiedzy na temat dobrostanu, pielęgnacji i dietetyki 



zwierząt towarzyszących oraz jak najszersze upowszechnianie tej wiedzy. 
Propagowanie zasad mądrego współistnienia ludzi i zwierząt.--------------

2. Cele fundacji realizowane są przez:----------------------------------------------
• Wspieranie  i  inicjowanie  badań  naukowych  w  dziedzinach 

związanych  z  dobrostanem,  dietetyką  i  pielęgnacją  zwierząt 
towarzyszących.---------------------------------------------------------------

• Wspieranie  szkolnictwa  na  wszelkim  poziomie  zajmującego  się 
podnoszeniem wiedzy w w/w dziedzinie.----------------------------------

• Organizowanie kursów podnoszących wiedzę.----------------------------
• Wspieranie  wymiany  informacji  pomiędzy  ośrodkami  naukowymi 

zajmującymi się w/w dziedziną.---------------------------------------------
• Fundowanie stypendiów dla studentów. -----------------------------------
• Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi 

się zagadnieniami związanymi z celami Fundacji.------------------------
• Promowanie  wiedzy  na  temat  dobrostanu,  pielęgnacji  i  dietetyki 

zwierząt towarzyszących poprzez współpracę ze środkami masowej 
informacji, organizowanie odczytów, seminariów itp.-------------------

• Promowanie  nowoczesnych  zasad  żywienia,  pielęgnacji  i 
wychowania zwierząt towarzyszących.-------------------------------------

• Wspieranie  inicjatyw  mających  na  celu  rozwój  terapii  i  edukacji 
poprzez kontakt ludzi ze zwierzętami.--------------------------------------

• Badania skuteczności i jakości produktów dla zwierząt.-----------------
• Współpraca  z  Władzami  Państwowymi  i  UE  w  dziedzinie 

uregulowań prawnych dotyczących zwierząt towarzyszących.--------

§7

Majątek  początkowy  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  wysokości 
5000,- (pięć tysięcy) złotych--------------------------------------------------------------
Z  funduszu  założycielskiego  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
przeznaczona jest kwota w wysokości 2.500,- (dwa tysiące pięćset) złoych-------

§8

1. Dochody fundacji pochodzą z:----------------------------------------------------
a. Darowizn, spadków, zapisów----------------------------------------------
b. Dotacji i subwencji osób prawnych---------------------------------------
c. Dochodów ze zbiórek publicznych----------------------------------------
d. Dywidend i zysków z akcji i udziałów-----------------------------------
e. Dochodów z działalności gospodarczej ----------------------------------
f. Odsetek bankowych---------------------------------------------------------



2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na 
realizacje  celów  statutowych  oraz  na  pokrycie  niezbędnych  kosztów 
działalności Fundacji.---------------------------------------------------------------

§9
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.------------------------------------------------
W  księgach  rachunkowych  Fundacji  działalność  gospodarcza  jest 
wyodrębniona od działalności statutowej.-------------------------------------------

Rozdział III
Organy Fundacji

§10
Organami Fundacji są:------------------------------------------------------------------

a. Zarząd-------------------------------------------------------------------------
b. Rada Programowa-----------------------------------------------------------

§11

1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.------------------------------------
2. Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej 2 członków-------------------------
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony----------------------------------

§12 

1. Członkostwo  w  Zarządzie  wygasa  w  skutek  śmierci,  odwołania  przez 
Fundatrów,  zrzeczenia  się  członkostwa  bądź  długotrwałej  choroby  – 
trwającej ponad 3 miesiące uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

2. Do  odpowiedzialności  członków  za  sprawowania  swych  funkcji  mają 
odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności 
materialnej pracowników.----------------------------------------------------------

§13 
 

1. Zarząd Fundacji  kieruje jej  działalnością  oraz reprezentuje  fundację  na 
zewnątrz.-----------------------------------------------------------------------------

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji 
dotyczących fundacji a w szczególności:----------------------------------------

− Uchwalanie  programów  działania  orz  rocznych  i  wieloletnich 
planów finansowych Fundacji---------------------------------------------

− Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji-------------------------
− Sporządzanie sprawozdań z działalności fundacji----------------------



− Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej fundacji.-
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów---------------
4. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie, jeżeli 

wszyscy członkowie zarządu wyraża na to zgodę.-----------------------------

§14

Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów-------

§15

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu w tym 
Prezes Zarządu------------------------------------------------------------------------------

§16

1. Zarząd  powołuje  radę  programową  jako  ciało  doradcze  i  ustala  jej 
regulamin pracy---------------------------------------------------------------------

2. W skład rady programowej wchodzą uczeni związani z ideą fundacji oraz 
osoby szczególnie zasłużone dla idei---------------------------------------------

§17

1. Przedmiotem  działalności  gospodarczej  może  być  prowadzenie 
działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:--------------

a. Działalność wydawnicza---------------------------------------------------
b. Działalność inowacjno-wdrożeniawa-------------------------------------
c. Szkolenia zawodowe--------------------------------------------------------
d. Pośrednictwo w wymianie myśli naukowo technicznej----------------

2. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  bezpośrednią  i 
poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady---------------------------------
Działalnością  prowadzoną  bezpośrednio  kieruje  Zarząd  fundacji. 
Wydzielonymi  zakładami  kierują  powołani  przez  Zarząd  dyrektorzy.
Przedmiot  działalności  zakładów  gospodarczych  Fundacji  oraz  zakres 
uprawnień  i  obowiązków  dyrektorów  zakładów  określają  regulaminy 
organizacyjne zakładów nadane przez zarząd fundacji------------------------

Rozdział IV
Zmiana Statutu

§18



Decyzje  w  przedmiocie  zmiany  statutu  podejmuje  Zarząd  w  drodze 
jednomyślnej  uchwały,  przy  czym  uchwała  ta  wymaga  zatwierdzenia  przez 
Fundatorów----------------------------------------------------------------------------------

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została 

powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy---------
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Programowa----------------------------
4. Do obowiązków likwidatora należą:----------------------------------------------

a. Zgłoszenie do sądu rejestrowego------------------------------------------
b. Wezwanie wierzycieli-------------------------------------------------------
c. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli----------
d. Plan finansowy likwidacji--------------------------------------------------
e. Ściągnięcie wierzytelności-------------------------------------------------
f. Przekazanie  wskazanym  przedmiotom  środków  majątkowych 

pozostałych po likwidacji--------------------------------------------------
g. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu-------------------------------
h. Przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego----------------

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji przeznaczone będą na 
cele zbliżone z celami fundacji-----------------------------------------------------

§20

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji----------------
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