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STATUT FUNDACJI 

 „KOCI AZYL” 

 

 

I. Postanowienia Ogólne. 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą „Koci Azyl” zwana dalej Fundacją ustanowioną aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jeziorską w Kancelarii 

Notarialnej w Zgierzu przy ulicy P. Skargi nr 2. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U.2003.96.873 ). 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest Emilia. 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest województwo łódzkie. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 5 

 

Fundacja używa nazwy „Koci Azyl”. 

 

 

II. Cele i Zasady Działania Fundacji. 

 

§ 1 

 

1. Celem Fundacji jest działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt.           

W szczególności celem Fundacji jest: 

 

a) przygarnianie bezpańskich zwierząt domowych i opieka nad nimi, 

b) zakładanie domów pobytowych dla  bezpańskich zwierząt, 

c) zaspokajanie potrzeb bytowych oraz ochrona zdrowia bezpańskich zwierząt 

domowych, 

d) ograniczenie populacji bezdomnych kotów poprzez kastrację, 
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e) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 

f) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, kształtowanie 

właściwego stosunku do zwierząt, 

g) ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 

 

2. Realizowanie celów Fundacji następuje przez: 

 

a) budowę oraz finansowanie domów opieki dla bezpańskich zwierząt domowych, 

b) zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt, którymi opiekuje się 

Fundacja, 

c) leczenie – w tym sterylizacja i kastracja, 

d) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 

e) wdrażanie nowych metod opieki nad zwierzętami, 

f) współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, 

g) organizowanie oraz prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej 

i wychowawczej o tematyce opieki nad zwierzętami. 

 

§ 2 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi 

Fundacji. 

 

 

III. Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 1 

 

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizacje celów Fundacji jest kwota 

pieniężna w wysokości 3.000 zł. pochodząca od Fundatorów. 

 

§ 2 

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 

1. darowizn 

2. subwencji osób prawnych 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 

5. innych źródeł przewidzianych przepisami prawa 

 

§ 3 

 

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych 

oraz na koszty działalności Fundacji. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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3. Cały dochód przeznacza się na działalność pożytku publicznego, o której mowa 

w § 1. . 

4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu 

społeczności nieodpłatnie. 

 

§ 4 

 

W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku. 

 

§ 5 

 

 

Fundacja nie może: 

 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań członków 

jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają                     

w związku małżeńskim albo 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 Fundacji. 

2. Przekazywać majątku 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. Wykorzystywać 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 wynika ze statutowego celu organizacji. 

4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie ich organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich. 

 

 

IV. Organy Fundacji. 

 

§ 1 

 

1. Rada Fundatorów – Urszula Maria Mikołajczyk (przewodnicząca), Marian 

Mikołajczyk 

2. Zarząd Fundacji 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 2 

 

W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy. Udział w pracy Rady 

Fundatorów jest honorowy. 
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§ 3 

 

1. Rada Fundatorów wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na 

których podejmuje uchwały. 

2. Rada Fundatorów podejmuje uchwały większością głosów, a w przypadku 

równowagi decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

3. W sprawach dotyczących powołania i odwołania członków zarządu Rada 

Fundatorów podejmuje uchwały w obecności wszystkich członków. 

4. Posiedzenie Rady Fundatorów odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, zwołuje 

je Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora. 

 

§ 4 

 

Do kompetencji Rady Fundatorów należy w szczególności: 

 

1. Uchwalanie regulaminów 

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu 

3. Inspirowanie kierunków działania Fundacji 

 

§ 5 

 

1. Zarząd składa się z dwóch osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez 

Radę Fundatorów działając łącznie. 

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

3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa. 

4. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie należących 

do kompetencji Rady Fundatorów oraz Komisji Rewizyjnej, a w szczególności: 

 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób 

fizycznych i prawnych w Polsce i zagranicą 

c) realizowanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach 

uchwalonych przez Radę Fundatorów planów i programów działania 

d) przedstawianie Radzie Fundatorów rocznych i wieloletnich planów i 

programów działania 

e) zdawanie Radzie Fundatorów sprawozdań ze stanu majątkowego i realizacji 

zasad finansowania celów Fundacji 

f) składanie Radzie Fundatorów sprawozdań z działalności Zarządu za rok 

ubiegły, przedstawienie do zatwierdzenia bilansu do zatwierdzenia bilansu oraz 

rachunków zysku i strat. 

5. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 

winy umyślnej. 
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§ 6 

 

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

 

§ 7 

 

Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani przez Radę 

Fundatorów. 

 

§ 8 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób i jest powołana na czas nieokreślony 

przez Radę Fundatorów i działającą łącznie. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 - kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji 

 - występowanie z wnioskiem o zwołanie Rady Fundatorów  

3. Uchwały podejmowane przez Komisję Rewizyjną uchwalane są większością 

głosów przy obecności wszystkich członków, a w przypadku równowagi głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

4. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem. 

5. Członkowie Komisji :   

a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§ 9 

 

1. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje minister właściwy ds. 

zabezpieczenia społecznego. 

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne 

ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do 

publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym 

sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

3. Organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie 

finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia 

nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się 

odpowiednio. 

4. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z 

przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

§ 10 
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1. Niniejszy statut może być zmieniony lub uzupełniony przez Radę Fundatorów 

uchwałą podjętą jednomyślnie. 

2. Zmiana statutu, co do istotnych celów Fundacji może być dokonana przez Radę 

Fundatorów. 

 

§ 11 

 

Niniejszy statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd 

Rejestrowy. 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity 

Łódź, dnia 06 października 2009 r.  

 

 

 

 

 


