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STATUT FUNDACJI „AGRO-FUND”(wyciąg) 
 
 

    ROZDZIAŁ I 
     Postanowienia ogólne  
 

§ 1 
 
Fundacja „AGRO-FUND” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem 
notarialnym  z dnia 8 grudnia 1989 r., Repertorium A Nr III-3015/89. 
 
 

§ 3 
 
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja 

może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 
§ 4 

 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

 
§ 5 

 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.  
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         ROZDZIAŁ II 
    Cele i środki działania Fundacji  

 
§ 7 

 
Celem Fundacji jest: 
 

1. Pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania domów  
spokojnej starości i domów pomocy społecznej, ochrona i promocja 
zdrowia, edukacja, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona 
środowiska                       i zabytków, rozwój gospodarki i nauki ze 
szczególnym uwzględnieniem kompleksu rolno-spożywczego, w tym 
finansowanie i udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych                  w tych 
dziedzinach, 

2. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie techniki                     
i technologii produkcji rolniczej, ochrony roślin i przetwórstwa rolno-
spożywczego, 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym popularyzacja tenisa 
stołowego jako masowej dyscypliny sportu oraz działanie na rzecz 
rozwoju tenisa stołowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży      z małych ośrodków gminnych, 

4. Działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, osobom w wieku 
emerytalnym, pomocy zakładom pracy chronionej oraz zakładom 
aktywności zawodowej,  

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

6. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

7. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 
8. 8) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
9. Działalność proekologiczna,  
10. Organizacja i promocja wolontariatu,  
11. Działalność charytatywna,  
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości,  
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów                     

i współpracy między społeczeństwami,  
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14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 
15. Działalność  informacyjna i edukacyjna na rzecz humanitarnego 

traktowania zwierząt i poszanowania ich praw,  
16. Leczenie zwierząt, w tym zwierząt  bezdomnych, pokrzywdzonych lub 

porzuconych, 
17. Opieka oraz  pomoc finansowa i rzeczowa  przeznaczona na utrzymanie 

zwierząt, w szczególności  bezdomnych, pokrzywdzonych lub 
porzuconych, 

18. Prowadzenie schronisk, 
19. Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności 

zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko 
prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się 
przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej 
w tym zakresie, 

20. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia 
populacji bezdomnych zwierząt, 

21. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym fizycznym i 
jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej  w 
zakresie określonym w ust. 1 – 20. 

 
§ 8 

 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. gromadzenie środków rzeczowych i finansowych, 
b. pomoc w realizacji różnorodnych inicjatyw, pomysłów teoretycznych                            

i praktycznych, 
c. ułatwianie dostępu i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami nauki 

i praktyki w kraju i zagranicą,  
d. przyznawanie stypendiów i nagród, 
e. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących 

realizacji założonych celów, 
f. wspieranie finansowe lub rzeczowe osób fizycznych i prawnych, w tym  

osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji. 
 

2. Fundacja może udzielać pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym  
ze względu na konieczność ponoszenia wydatków na zaspokojenie 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności tych osób, w tym na: zakup 
protez, sprzętu rehabilitacyjnego, leków specjalistycznych, finansowanie 
usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych 
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oraz innych wydatków, których zasadność w celu wyrównywania szans 
osoby niepełnosprawnej zostanie należycie udokumentowana 

3. Fundacja realizuje pomoc społeczną przez refinansowanie wydatków 
poniesionych przez osobę niepełnosprawną lub finansowanie osobie 
niepełnosprawnej zakupów opisanych w ustępie poprzedzającym.  

 
§ 8  

 
         Działalność Statutowa Fundacji ma w całości charakter nieodpłatny. 
 
 

    ROZDZIAŁ III 
Majątek i działalność Fundacji  

                
§ 9 

 
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, wniesiony przez 

fundatorów             w kwocie 300 (trzysta) złotych oraz nieruchomości, 
ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację. 

2. Dochodami Fundacji są: 
3. darowizny, spadki i zapisy w formie pieniężnej, ruchomości i 

nieruchomości oraz wszelkie inne prawa majątkowe i niemajątkowe 
otrzymane od osób prawnych                  i fizycznych krajowych i 
zagranicznych, w tym wpływy z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych,  

4. subwencje, 
5. wpływy z działalności gospodarczej, 
6. wpływy z kapitałów pieniężnych i lokat, 
7. wpływy z majątku Fundacji. 

 
§ 10 

 
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji 
oraz na pokrycie kosztów jej utrzymania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Fundacja przeznacza cały uzyskiwany dochód na działalność 
pożytku publicznego. 


