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STATUT FUNDACJI 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Fundacja o nazwie Fundacja Koty z Grochowa –  Na Rzecz Kotów w Potrzebie, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona została przez  Natalię Marciniak,  Ninę Sieniarską oraz Gabrielę 

Grotkowską, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora 

notarialnego, Agatę Hradil, zastępcę Tomasza Markuszewskiego, notariusza w Warszawie, w 

jego Kancelarii w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 101 w lokalu 3, Rep. A nr 1168/2014. 

Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. 

z 1991r. Nr 46, poz. 203, ze zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

 

§4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. rolnictwa.  

 

§5 

Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§6 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§7 

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

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.  

 

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

 

§8 

Celami Fundacji są: 

 pomoc bezdomnym, chorym i potrzebującym zwierzętom, 

 zmniejszanie nadpopulacji kotów wolno żyjących, 

 działalność adopcyjna (poszukiwanie podopiecznym Fundacji nowych opiekunów), 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego i humanitarnego stosunku i 

obchodzenia się ze zwierzętami, 

 upowszechnianie i ochrona praw zwierząt, 

 wzrost aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na 

rzecz  ochrony przyrody i praw zwierząt, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
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§9 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego. 

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację obejmuje:  

 prowadzenie i utrzymywanie  domów tymczasowych, 

 znajdowanie domów stałych dla zwierząt bezdomnych oraz porzuconych, 

 przygotowanie zwierząt do adopcji poprzez leczenie oraz rehabilitację, 

 popularyzację humanitarnej metody kontroli (sterylizacja) rozmnażania i tym 

samym przyczynianie się do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych, 

 współdziałanie z administracją państwową i samorządową a także z innymi 

organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz ochrony praw zwierząt,  

 prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz 

własnych wydawnictw,  

 podejmowanie zapobiegawczych działań w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania  

czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami,  

 współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych 

okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, 

 współdziałanie z władzami oświatowymi odnośnie wychowania młodzieży szkolnej 

w zakresie humanitarnego stosunku do zwierząt, 

 udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji. 

3. Odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację obejmuje:  

 prowadzenie i utrzymywanie  domów tymczasowych, 

 znajdowanie domów stałych dla zwierząt bezdomnych oraz porzuconych, 

 przygotowanie zwierząt do adopcji poprzez leczenie oraz rehabilitację, 

 popularyzację humanitarnej metody kontroli (sterylizacja) rozmnażania i tym 

samym przyczynianie się do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych, 

 współdziałanie z administracją państwową i samorządową a także z innymi 

organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz ochrony praw zwierząt,  

 prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz 

własnych wydawnictw,  

 podejmowanie zapobiegawczych działań w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania  

czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze 

zwierzętami,  

 współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych 

okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, 

 współdziałanie z władzami oświatowymi odnośnie wychowania młodzieży szkolnej 

w zakresie humanitarnego stosunku do zwierząt, 

 udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji. 

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§10 

Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte 

przez Fundację w toku działania. 
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§11 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

 darowizn, dotacji, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych, mających 

siedzibę w kraju i za granicą, 

 świadczenia usług na rzecz Fundacji przez podmioty współpracujące z nią 

(działalność „Pro Bono”), 

 dochodów ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, 

 odsetek bankowych, 

 dochodów z majątku Fundacji. 

2. Wszelkie dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych 

Fundacji.  

§12 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

§13 

Fundacja nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu 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 Fundacji na rzecz jej członków, 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

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

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§14 

 

Środki finansowe Fundacji mogą być przechowywane na rachunku bankowym Fundacji oraz w 

kasie (w gotówce). 

 

 

 

 

III. ORGANY FUNDACJI 

 

§15 

Organami Fundacji są: 

 Zarząd Fundacji, 

 Komisja Rewizyjna. 
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IV. ZARZĄD FUNDACJI 

 

§16 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i powoływany jest na czas nieokreślony.   

2. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

4. Odwołanie członka Zarządu przez Komisję Rewizyjną następuje w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie powierzonej 

funkcji, 

c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji, 

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

e) nienależytego wypełniania powierzonej funkcji, 

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

5. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Komisja Rewizyjna jednogłośnie powołuje 

nowego członka Zarządu. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji. Pierwszego prezesa powołują Fundatorzy. Zmiany 

Prezesa dokonuje jednomyślnie Zarząd.  

7. Prezes z grona Zarządu może wybrać wiceprezesa. 

8. Funkcji Członka Zarządu nie może pełnić osoba skazana za popełnienie  

przestępstwa umyślnego. 

 

§17 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

 

§18 

Zarząd podejmuje wszystkie decyzje dotyczące Fundacji, w szczególności: 

 sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

 zarządza jej majątkiem, 

 przyjmuje darowizny i wszelkie wpłaty finansowe na rzecz Fundacji, 

 ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji, 

 kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 

 podejmuje decyzje w przedmiocie rozdziału środków majątkowych zgromadzonych 

przez Fundację. 

 

§19 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.  W przypadku gdy w skład 

Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały 

podjętej zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. 

 

§20 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 

§21 

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem 

nadzorczym Fundacji. 

2. Komisja składa się z przynajmniej trzech członków. Pierwsza Komisja powoływana jest 

przez Fundatorów. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji zaproszony przez Fundatorów do pełnienia 

tej funkcji. 

4. W skład Komisji może wchodzić Fundator, jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji. 

5. Członkowie Komisji: 

 nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej; 

 nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Członkowie Komisji powoływani są na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 

ust. 5.  

7. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą: 

 śmierci, 

 skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

 złożenia przez członka Komisji rezygnacji z pełnienia funkcji. Rezygnację z funkcji 

członek Komisji składa w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu. 

8. W razie wygaśnięcia członkowska w Komisji, zgodnie z ust. 7, pozostali członkowie Komisji 

jednogłośnie wybierają nowego członka Komisji.   

 

§ 22 

 

1. Do kompetencji Komisji należy czynności związane z nadzorem i kontrolą nad działalnością 

Fundacji. 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych 

sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji. 

3. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym. 

 

§ 23 

1. W sprawach należących do kompetencji Komisji decyzje są podejmowane w formie uchwał. 

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność co najmniej trzech członków. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

3. Wszyscy członkowie Komisji powiadamiani są o posiedzeniach Komisji na co najmniej 7 dni 

przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres 

podany Przewodniczącemu Komisji lub osobiście. 

4. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator 

oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

5. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w 

roku. 
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V. USTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§24 

Dla efektywniejszego urzeczywistnienia celów Fundacji, na mocy uchwały Zarządu, może 

nastąpić połączenie z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych 

przez zainteresowane strony. 

 

§25 

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Komisja Rewizyjna jednomyślną 

uchwałą. 

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji wskazanych przez Fundatorów. 

 

§26 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 lipca, sprawozdanie ze swej 

działalności za poprzedni rok. 

 

§27 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

3. Likwidatora Fundacji wskazuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

4. Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, podejmie decyzję o przekazaniu majątku Fundacji po jej 

zlikwidowaniu. 

 

 

 

 

 


