STATUT FUNDACJI
Lab Rescue - Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych

§1
Postanowienia ogólne
1.

Fundacja pod nazwą Lab Rescue - Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych, zwana dalej Fundacją, została
utworzona w dniu 22 czerwca 2020 roku, aktem notarialnym Repertorium A numer: 491 / 2020,
sporządzonym przez Notariusza Grzegorza Mataniaka w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Al.
Jerozolimskie 11/19 m.2.

2.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pełniejszego realizowania swych
celów Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zawierać
umowy adopcyjne z osobami zamieszkującymi na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

5.

Fundacja posiada osobowość prawną i nie prowadzi działalności politycznej.

6.

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

7.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Podjęcie działalności gospodarczej następuje na
podstawie uchwały Zarządu po uzyskaniu zgody Fundatora.

8.

Fundacja posługuje się oznaczeniem Lab Rescue - Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych, jak też może
posługiwać się skrótami Lab Rescue lub LR. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym
zatwierdzonym uchwałą zarządu.

9.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw ochrony zwierząt.

10.

Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
§2
Misja Fundacji
Misją Fundacji jest ratowanie życia zwierząt wykorzystywanych w laboratoriach do prowadzenia
wszelkiego rodzaju badań, poprzez znalezienie im nowych właścicieli, zapewnienie im właściwych
warunków bytowych i zdrowotnych oraz działalność edukacyjną na rzecz poprawy warunków i jakości
życia zwierząt laboratoryjnych.

§3
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
1.

Nadrzędnym celem Fundacji jest ratowanie życia zwierząt laboratoryjnych wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych, polegające na organizowaniu adopcji tych zwierząt poprzez poszukiwanie
dla nich nowych opiekunów po przekazaniu ich Fundacji przez placówki naukowe lub edukacyjne.

2.

3.

Celami Fundacji są również:
a.

działalność związana z ochroną i pomocą zwierzętom laboratoryjnym,

b.

ochrona środowiska naturalnego w Polsce,

c.

propagowanie właściwej opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska,

d.

propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie,

e.

przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt,

f.

wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a.

współpracę z laboratoriami w celu pozyskiwania zwierząt wykorzystywanych w nich do
przeprowadzania badań, w stosunku do których badania się już zakończyły,

b.

przejmowania ww. zwierząt na własność w celu przekazania ich nieodpłatnie adoptującym,
zgadzającym się na zapewnienie im prawidłowych warunków bytowych,

c.

poszukiwanie dla zwierząt laboratoryjnych domów stałych oraz tymczasowych,

d.

prowadzenie rozmów edukacyjnych z adoptującymi, w celu przygotowania ich do pełnienia opieki
nad zwierzętami,

e.

prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem adopcji przez adoptujących i prawidłowości
wywiązywania się przez nich z ich obowiązków jako opiekunów adoptowanych zwierząt,

f.

utrzymanie kontaktów i współpracę z podobnymi organizacjami prowadzącymi działalność na
rzecz ochrony praw zwierząt,

g.

wydawanie książek, czasopism i innych publikacji naukowych lub o charakterze informacyjnoedukacyjnym;

h.

współpracę z organami administracji państwowej, w tym rządowej i samorządowej.

i.

uczestnictwo w projektach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dobrostanu,
opieki, adopcji oraz wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych,

j.

organizację szkoleń i wykładów dla szerokiego grona odbiorców – w tym pracujących w zawodach
związanych ze zwierzętami laboratoryjnymi,

k.

zapewnienie możliwości uzyskania pomocy merytorycznej przez osoby zainteresowane procesem
adopcyjnym,

l.

tworzenie ogólnopolskiej sieci informacyjnej ułatwiającej dotarcie do właściwego źródła wiedzy
lub specjalisty,

m.

finansowanie leczenia zwierząt przebywających pod opieką Fundacji,

n.

tworzenie wolontariatu dla osób chętnych do pomocy w realizacji celów Fundacji,

o.

wspieranie osób współpracujących z Fundacją w zakresie zdobywania doświadczenia i edukacji
w zakresie opieki nad zwierzętami oraz doświadczeń na zwierzętach,

p.

wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom,

q.

udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym,

r.

wspieranie oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, przytulisk, schronisk
oraz hoteli dla zwierząt szczególnie tych laboratoryjnych,

s.

współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Krajową Komisją Etyczną, Lokalnymi Komisjami
Etycznymi, zespołami do spraw dobrostanu zwierząt, ciałami doradczymi do spraw dobrostanu,
hodowcami, dostawcami i użytkownikami zwierząt laboratoryjnych oraz instytucjami zajmującymi
się zwierzętami laboratoryjnymi i doświadczeniami na zwierzętach,

t.

tworzenie projektów i edukacja w zakresie dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania zwierząt
do doświadczeń oraz celów edukacyjnych,

u.

współpracę z jednostkami oświatowymi, badawczymi, uniwersytetami, instytutami,

v.

organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń,

w.

rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt,

x.

rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowania, utrzymywania, hodowli i opieki nad
zwierzętami laboratoryjnymi,

y.
4.

prowadzenie punktów informacyjnych Fundacji również na imprezach masowych.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
a.

Powoływać filie Fundacji zwane Domami Tymczasowymi,

b.

Przeprowadzać akcje charytatywne i zbiórki funduszy w celu realizacji swoich zadań statutowych,

c.

Zawierać umowy z ośrodkami badawczymi i naukowymi,

d.

Gromadzić dane osobowe osób adoptujących w celu nadzoru i kontroli nad opieką nad
zwierzętami adoptowanymi.

5.

Jako laboratoria rozumie się działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ośrodki badawcze i naukowe
zarówno prywatne, jak i państwowe, prowadzące badania medyczne, kosmetyczne, behawioralne lub im
podobne wykorzystujące do przeprowadzenia badań zwierzęta.

6.

7.

Działalność Fundacji skupiona jest przede wszystkim na ochronie życia zwierząt gatunku:
a.

Szczury,

b.

Króliki,

c.

Myszy,

d.

Kawie domowe,

e.

Fretki.

Katalog zwierząt objętych ochroną Fundacji jest otwarty i może zostać poszerzony na podstawie uchwały

Zarządu.

§4
Majątek i dochody Fundacji
1.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100).

2.

3.

Dochody Fundacji pochodzą z:
a.

dotacji i subwencji oraz grantów;

b.

dochodów z majątku Fundacji;

c.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d.

praw majątkowych nabytych przez Fundację;

e.

darowizn, spadków, zapisów.

Działalność statutowa Fundacji określona powyżej może być prowadzona w formie nieodpłatnej
i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

4.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze o charakterze celowym przeznaczone na realizację
poszczególnych celów działania Fundacji.

5.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§5
Działalność Fundacji

1.

Fundacja może zatrudniać pracowników.

2.

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz
Fundacji i humanitarnego traktowania zwierząt oraz nadawać tytułu „Przyjaciela Fundacji”

3.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

4.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.

5.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Fundatora.

6.

Działalność Fundacji opiera się na współpracy z Laboratoriami badawczymi w celu ratowania życia
zwierząt wykorzystywanych w trakcie badań. Fundacja może nawiązywać współpracę wedle własnego
uznania, może również odmówić nawiązania współpracy z danym Laboratorium. O ilości zwierząt
przekazywanych przez Laboratorium Fundacji decydują wspólnie obie strony.

7.

Fundacja prowadzi swoją działalność za pomocą Domów Tymczasowych, do których trafiają zwierzęta
po odebraniu ich z laboratoriów a przed przekazaniem adoptującym. Domy Tymczasowe mogą
funkcjonować na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną lub prawną lub jako filie Fundacji
powoływane przez Zarząd i prowadzone przez członków Fundacji. Nadzór i kontrolę nad działaniem

Domów Tymczasowych sprawuje Zarząd. Zarząd może w drodze uchwały przyjąć regulamin
funkcjonowania Domów Tymczasowych.
8.

Zarząd w drodze uchwały ustala i przyjmuje Regulamin Procedury Adopcyjnej na podstawie którego
prowadzone jest postępowanie adopcyjne. Wydawanie zwierząt będących pod opieką Fundacji
adoptującym następuje wyłącznie po przeprowadzeniu procedury adopcyjnej i po podpisaniu przez
adoptującego umowy z Fundacją. Wzór umowy zostanie ustalony uchwałą Zarządu.

9.

Fundacja może prowadzić stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.
§6
Władze Fundacji

1.

Organem obligatoryjnym Fundacji jest Zarząd LR.

2.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, Zarząd może
przyznać członkowi prawo do zwrotu całości lub części wydatków poniesionych przez niego w celu
powierzonego zadania w obszarze zakresu działalności Fundacji, w szczególności kosztów utrzymania,
przewozu, leczenia zwierząt adoptowanych.
§7
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatora.
2. Na Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje się na czas nieokreślony:
a. Zofia Pawelska – Prezes Zarządu,
b. Joanna Zapisek - Członek Zarządu,
c. Marcin Więckowski - Członek Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony, chyba że uchwała Fundatora o powołaniu określa
okres mandatu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek rezygnacji, odwołania przez Fundatora, śmierci lub utraty
pełnej zdolności do czynności prawnych, a także upływu czasu na jaki został powołany, jeżeli został
powołany na czas określony.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Do zadań Zarządu wymagających podjęcia uchwały Zarządu należy w szczególności:
a. koordynowanie wykonywania zadań statutowych Fundacji,
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminów procedury adopcyjnej oraz wzorów umów adopcyjnych,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. tworzenie i koordynowanie funkcjonowania Domów Tymczasowych,
f. koordynowanie współpracy z wolontariuszami Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych osób,
h. pozyskiwania środków z dotacji, subwencji,
i.

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, w kwocie powyżej 2.000,- złotych,

j.

rozporządzanie majątkiem Fundacji w kwocie przekraczającej 2.000,- złotych (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100)

k. występowanie z wnioskiem do Fundatora oraz wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
7. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie podejmować działania z zakresu zwykłego Zarządu.
8. Do obowiązków członka Zarządu z zakresu zwykłego Zarządu należy między innymi koordynowanie
procesów adopcyjnych, zawieranie umów adopcyjnych, nawiązywanie kontaktu i zawieranie umów
z Laboratoriami oraz udzielanie pełnomocnictwa do ww. czynności Wolontariuszom Fundacji.
9. Zarząd może powołać Skarbnika LR.
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych
kosztów pracy, którego wysokość ustala Fundator.
11. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Z posiedzeń
Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują Prezes oraz Protokolant.
13. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu, przesyłając informację o terminie planowanego
posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
14 dni przed planowanym posiedzeniem zarządu.
14. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§8
Reprezentowanie Fundacji
1. Każdy członek Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację.
2. Fundację mogą reprezentować również wolontariusze na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
któregokolwiek z członków Zarządu.
3. W umowach i sporach między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje powołany przez
Fundatora pełnomocnik.
§9
Wolontariat Fundacji
1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników powołanych do realizowania celów statutowych Fundacji oraz
korzystać z usług świadczonych nieodpłatnie przez działających w jej imieniu wolontariuszy i nadawać im
tytuł:
a. Wolontariusza,

b. Koordynatora Domu Tymczasowego (zwanego również: Koordynator DT).
2. Wolontariat w Fundacji jest dobrowolny. Wolontariuszami Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

§ 10
Zmiana statutu i celów Fundacji
Statut niniejszy, a także cele i misja Fundacji, mogą być zmienione przez Fundatora po uzyskaniu opinii
Zarządu Fundacji.
§ 11
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania celów swej działalności, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych do
Fundacji celach.

Statut ustalony został przez Fundatora w dniu 3 czerwca 2020 roku.

……………………
/Zofia Pawelska/

