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Statut 

Fundacji „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk 

Nazwa skrócona: Fundacja „Koci Dom” 

Tekst jednolity z dnia 09 września 2022 roku 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja Koci Dom im. Józefy Krawczyk zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Józefę Krawczyk i Grażynę Bińczycką, zwanymi dalej Fundatorami, 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 lipca 2022 roku przez notariusza 

Macieja Jastrzębia, w kancelarii notarialnej z siedzibą w Krakowie przy 

osiedlu Jagiellońskim nr 19, Repertorium A numer 4663/2022 (Nr CREWAN 

RW 64-00004-44105). Fundacja działa w oparciu o przepisy prawa polskiego 

oraz niniejszy statut. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

§2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§3   

1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Kocmyrzów. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także 

wyróżniającego znaku graficznego. 
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§4 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

§5 

Fundacja ma prawo używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującym 

przepisami w tym zakresie. 

§6 

Fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. 

§7 

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

1. Niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom, w 

szczególności poprzez umieszczanie ich w domach tymczasowych, hotelach, 

udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom 

bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi 

pomoc zwierzętom bezdomnym. 

2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom. 

3. Przechowywanie zwierząt bezdomnych, porzuconych lub zrzeczonych, 

przekazanych Fundacji drogą umowy zrzeczenia. 

4. Udzielanie pomocy właścicielom zwierząt w zakresie rozwiązywania 

problemów behawioralnych, dofinansowanie sterylizacji, kastracji czy 

leczenia zwierząt. 

5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności.  

6. Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt oraz podnoszenia 

świadomości społecznej i wrażliwości na ich cierpienie. 

7. Ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego. 
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§8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wspieranie placówek opiekujących się bezdomnymi i pokrzywdzonymi 

zwierzętami, takimi jak schroniska, domy tymczasowe, itp.,                                

w szczególności dla bezdomnych zwierząt Fundacji „Koci Dom” im. Józefy 

Krawczyk. 

2. Prowadzenie hoteli, ośrodków dla zwierząt oraz podejmowanie innych 

działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. 

3. Umieszczanie porzuconych, skrzywdzonych i potrzebujących pomocy 

zwierząt w domach tymczasowych, hotelach, schroniskach i ośrodkach 

prowadzonych przez inne podmioty. 

4. Zakładanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt. 

5. Wspomaganie osób ubogich w zapewnieniu dobrostanu zwierząt będących 

ich własnością. 

6. Organizowanie akcji adopcji zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich 

opiekunów. 

7. Organizowanie akcji służących propagowaniu odpowiedzialnego                      

i humanitarnego stosunku do zwierząt. 

8. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, 

w tym zagranicznymi i międzynarodowymi. 

9. Organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych 

poświęconych idei humanitarnego stosunku do zwierząt. 

10. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem 

gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia 

publicznego, organizacjami pozarządowymi w celu propagowania 

humanitarnego stosunku do zwierząt, wskazania ich potrzeb oraz w celu 

eliminacji wszelkich form okrucieństwa wobec zwierząt. 

11. Dożywianie, transportowanie chorych i rannych zwierząt oraz udzielanie im 

pomocy weterynaryjnej.  
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12. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć 

oddziały. 

13. Wdrażanie, propagowanie i promocja programów antykoncepcji, sterylizacji 

i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym 

rozmnażaniu zwierząt domowych. 

14. Zapewnienie opieki behawioralnej. 

15. Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym 

traktowaniem zwierząt, poprzez ulotki, plakaty oraz za pośrednictwem radia, 

telewizji lub za pomocą publicznych pokazów filmowych. 

16. Prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i 

identyfikacji zwierząt, umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a także 

możliwość otrzymania dla nich innej pomocy. 

17. Promowanie i organizowanie wolontariatu. 

18. Organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem 

mediów, internetu, zbiórek publicznych i innych legalnych form pozyskiwania 

środków. 

19. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych 

zwierząt w kraju i za granicą. 

20. Organizowanie aukcji i sprzedaży przedmiotów, w tym dzieł sztuki z 

których cały dochód będzie przeznaczony na cele statutowe. 

21. Przyznawanie nagród, odznak, medali honorowych i wyróżnień osobom 

fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego stosunku do 

zwierząt. 

22. Działanie na rzecz ustanowienia przepisów chroniących dobrostan zwierząt. 

23. Współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i 

samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz 

służbami publicznymi w zakresie obejmującym realizację celów statutowych 

Fundacji. 

24. Wydawanie ulotek, broszur, plakatów, książek, materiałów audio i video                  

oraz płyt DVD o tematyce prozwierzęcej, 
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25. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy 

wolontariuszy. 

§9 

Majątek i dochody Fundacji 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych 

(jeden tysiąc złotych – zero groszy) wniesionych gotówką przez fundatora oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów 

2. dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych 

3. zbiórek, zbiórek publicznych i imprez publicznych 

4. dochodów z majątku Fundacji 

5. odsetek oraz depozytów bankowych 

6. odpłatnej działalności statutowej 

7. nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sąd  

8. dochodów z darów 

9. dochodów z działalności gospodarczej 

10. sprzedaży wyrobów własnych wolontariuszy 

§11 

Działalność gospodarcza 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. 

 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 

 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet - PKD 47.91.Z 

 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami - PKD 47.99.Z 



str. 6 
 

 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach - 

PKD 47.19.Z 

 

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C 

 

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach - PKD 73.12.D 

 

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 

82.30.Z 

 

§12 

1. Dochody Fundacji przeznaczone są na jej działalność statutową. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów decyzją Zarządu Fundacji 

mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

3. Za zobowiązania wynikające z działalności statutowej i gospodarczej 

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

4. Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, 

gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§13 

Zabrania się: 

 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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", 
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2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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, 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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, 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

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

 

§14 

Zarząd Fundacji 

Organem zarządzającymi Fundacją jest Zarząd Fundacji. 

 

§15 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i 

Viceprezesa. 

2. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatora, na czas nieokreślony. 

3. Kolejnych członków zarządu powołuje i odwołuje większością głosów Zarząd 

Fundacji. 

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci 

bądź odwołania członka Zarządu. 

5. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa 

powołują pozostali członkowie Zarządu większością głosów. W przypadku 

dwuosobowego Zarządu funkcję Prezesa przejmuje pozostały członek Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem 

prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

8. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 4 osób. 
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9. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym w 

Fundacji. 

10. Za wykonywanie funkcji Członka Zarządu Fundacji oraz za udział w 

posiedzeniach członkowie Zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 

11. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

12. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, albo na 

wniosek Vice Prezesa Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

13. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

14. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd lub Fundatorzy. 

15. W skład Zarządu Fundacji wchodzą tylko Fundatorzy, bądź Fundatorzy i 

osoby przez nich wybrane, acz tylko z głosem doradczym. 

16. Fundator może być Członkiem Zarządu i posiadać z tego tytułu uprawnienia 

w zakresie zwoływania i prowadzenia obrad Rady Fundacji. 

 

§16 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 

3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji. 

4. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności 

Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji. 

5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, oraz zmian 

statutu Fundacji. 

6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

8. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań metorycznych i 

finansowych. 
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9. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji. 

10. Powoływanie i odwoływanie likwidatorów. 

11. Do zadań Zarządu Fundacji należy szczególnie: 

a. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. Zarząd Fundacji może 

odwołać członka zarządu, w przypadku: 

- długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji, 

- skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,  

- prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji. 

b. przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Zarządu Fundacji 

lub przez osoby powołane w tym celu przez Zarząd Fundacji, inspekcji 

gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i 

celowości poczynionych wydatków. 
 

§17 

Sposób reprezentacji Fundacji 

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, w tym podpisywania dokumentów, 

zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli w imieniu 

Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

§18 

Zmiana statutu 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z 

jego członków lub na wniosek Fundatora. 

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie. 
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§19 

Połączenie z inną Fundacją 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy do podejmowania decyzji 

jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§20 

Likwidacja Fundacji. 

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

powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą             

zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP 

fundacjach o zbliżonych celach. 

§21 

Postanowienie końcowe 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd 

Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji. 


