
Statut
FUNDACJI „PRZYTUL KOTA”

 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundację ustanawia Agnieszka Hodyra dalej zwana Fundatorem.

§ 2
1. Fundacja nosi nazwę – Fundacja „Przytul kota”.
2. Fundacja „Przytul kota”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 
11.09. 2015 roku (Repertorium A Nr 2985/2015) i działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego oraz niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
2. Fundacja używa loga z napisem: Przytul kota oraz znakiem graficznym Fundacji.
3. Fundacja może dla celów działania zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych.

§ 5
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Fundacja składa właściwemu ministrowi 
corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.

§ 7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, podgrupy i filie, które swą decyzją powołuje 
Zarząd.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych.
3. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy 
zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, pod warunkiem, 
że fundacja powstała na skutek połączenia będzie zobowiązana do realizacji celów statutowych 



Fundacji. 

§ 8
1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej wolontariuszy na podstawie ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr
96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
b) niesienia pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom,
c) poprawy warunków bytowania zwierząt,
d) udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom 
bezdomnym,
e) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
f) ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
g) działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i niechcianych poprzez realizację programu 
sterylizacji
b) diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, bezdomnych, 
przekazanych Fundacji poprzez zrzeczenie się  lub wykupionych przez Fundację,
c) prowadzenie działalności adopcyjnej,
d) tworzenie i popularyzację „domów tymczasowych” dla zwierząt,
e) zakładanie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt 
f) pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących
g) działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki nad zwierzętami 
domowymi i wolno żyjącymi, na drodze imprez publicznych, wydawania i rozprowadzania 
broszur, ulotek, etc. oraz za pośrednictwem internetu.
j) działania na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno 
żyjących zwierząt,
k) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
w przedmiotowym zakresie, a także współpracę z policją i strażą miejską
l) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, pozyskiwanie dotacji, 
darowizn, organizację zbiórek publicznych oraz działalność gospodarczą
m) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie 
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.



3. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako 
działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

Rozdział 3.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny 
przekazany przez Fundatora, w kwocie 3000 zł.
2. Na majątek Fundacji składają się także dochody, nieruchomości i ruchomości, wartości 
materialne i prawne oraz środki nabyte w toku jej działalności.

§ 12
1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
b) subwencje osób prawnych,
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dotacje z budżetu państwa,
g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej
h) dochody z działalności gospodarczej

2. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe,
nieruchomości i mienie ruchome.
3. 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.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji, ze zbiórek publicznych oraz działalności 
gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie 
kosztów działania Fundacji.
5. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących 
osoby prawne. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona 
od działalności statutowej. 
7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
8. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za 
zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.

§ 13
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 



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”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub jej 
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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub jej 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Rozdział 4
ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są 
1.  Rada Fundacji
2.  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 

§ 15
1. Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech osób, powołanych przez Fundatora.
2. Członkowie Rady wybierają  spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady w 
drodze uchwały. 
4. Rada Fundacji może odwołać Przewodniczącego Rady na wniosek każdego z członków Rady,
na zasadzie jednomyślności przy obecności przynajmniej połowy składu Rady Fundacji. 

§ 16
Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) Członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, 
małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) Zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik 
podległy bezpośrednio Zarządowi Fundacji, 
c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 17
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) odwołania przez Radę
b) śmierci 
c) pisemnej rezygnacji członka Rady

§ 18
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i 

kontrolnych.  
1.Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku na wniosek 



Przewodniczącego lub dwóch członków Rady łącznie. Sprawozdania z posiedzeń Rady 
przedstawiane są Zarządowi Fundacji. 

2.Zarząd Fundacji ma prawo w wypadkach szczególnych związanych z działalnością Fundacji 
wnioskować o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.  

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji
b. kontrola ksiąg rachunkowych, badanie słuszności i celowości  poczynionych wydatków
c. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego Fundacji 
d. kontrola pracy członków  Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji 
e. uchwalenie zmian statutu Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady lub Zarządu pod
warunkiem, że zmiana ta nie może dotyczyć istotnych zmian celów statutowych Fundacji. 
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, 
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji 
h. przeprowadzenie likwidacji Fundacji 
i. uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu 

§ 20
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w
wysokości nie wyższej niż określona odrębnymi przepisami.  

§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z przynajmniej trzech osób, w tym Prezesa.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków 
Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu 
powołuje Rada Fundacji.
3. Członkiem Zarządu może być Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd może odwołać członka Zarządu, w przypadku:
a) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę w Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
c) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.
d) niewypełniania obowiązków przez okres dłuższy niż 1 rok

§ 22
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) ustalanie długofalowych planów działania Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów i ich realizacja,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,



d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
g) podejmowanie uchwały o współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami, których cele pokrywają się z celami statutowymi Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzeni pracowników 
Fundacji,
i) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, zgodnie z niniejszym Statutem.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.

§ 23
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu 
działający samodzielnie.
2. Członkowie Zarządu z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady i 
wysokość wynagrodzeń określa Rada Fundacji.

§ 24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek członków Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. 
4. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad 
Zarządu, za ważnie oddany głos uważa się także:
a) głos oddany podczas videokonferencji,
b) głos oddany za pośrednictwem internetu,
c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania 
informacji na odległość.
5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź 
na pisemny wniosek Prezesa lub przynajmniej dwóch jego członków dla rozpatrzenia sprawy o 
szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Zarządu dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes.

Rozdział 5
 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§ 25
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i 
niniejszym statutem w następujących dziedzinach:
a) pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
b) sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.61.Z).
c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 
47.91.Z)
e) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),



f) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
g) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
h) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

§ 26
1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 
organizacyjnie zakłady.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej 
celów statutowych.

Rozdział 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla samej Fundacji lub 
realizującym jej cele. Tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd.

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji bądź rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatora Fundacji powołuje i dowołuje Rada Fundacji.
4. Do obowiązków likwidatora należą w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia
c) sporządzenie otwarcia bilansu likwidacji oraz listy wierzycieli 
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu 
wierzycieli
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie 
Fundacji z Rejestru
h) wskazanie miejsca archiwizowania dokumentacji Fundacji
5. Rada Fundacji wskaże podmiot o celach zbieżnych z celami Fundacji, na którego rzecz zostaną
przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Statut sporządzono i podpisano w Łodzi,  dnia 11 września 2015 roku.


