Statut
Fundacji Kocia Dolina
I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja przyjęła nazwę Kocia Dolina.
2. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwa Fundacji może być tłumaczona na
języki obce.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja o nazwie Fundacja Kocia Dolina działa na podstawie Ustawy o fundacjach z
dnia 6.04.1984 r. (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97), Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest Inowrocław.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.
§6
1. Fundacja może tworzyć filie, które są jednostkami terenowymi o terytorialnie
wyodrębnionym zasięgu działania.
2. Uchwałę o utworzeniu filii podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Filią zarządza kierownik. Kierowników filii powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Sposób organizacji filii:
1) filia nie posiada osobowości prawnej;
2) filia nie jest wyodrębniona finansowo;
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3) filia nie posiada niezależnych władz;
4) filia działa na podstawie statutu Fundacji;
5) za realizację celów statutowych na terenie filii odpowiada Zarząd Fundacji;
6) kierownik filii działa w imieniu Zarządu Fundacji, w oparciu o zakres obowiązków
określony przez Zarząd i odpowiada za swoje działania przed Zarządem;
7) kierownik filii przedstawia Zarządowi Fundacji sprawozdanie z działalności filii w
terminach ustalonych przez Zarząd.
5. Zarząd ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez filię działań niezgodnych
z celami statutowymi Fundacji lub takich, które zdaniem Zarządu mogą zaszkodzić
wizerunkowi Fundacji lub jej interesom.
6. Uchwałę o rozwiązaniu filii podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, po
stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach filii.
§7
1. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę.
2. Fundacja używa loga z napisem: KOCIA DOLINA.
II - CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Fundacja została powołana w celach:
1) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez ich leczenie;
2) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym;
3) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt;

4) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
§9
1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w
sferze ochrony środowiska i ochrony zwierząt, polegającą w szczególności na:
1) udzielaniu bezpośredniej pomocy zwierzętom pokrzywdzonym, porzuconym,
bezdomnym, zagrożonym w jakikolwiek sposób;
2) prowadzeniu miejsc opieki nad zwierzętami: domów tymczasowych, azyli, schronisk i
innych o podobnym charakterze;
3) działalności adopcyjnej, poszukiwaniu nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt
– w tym udzielaniu pomocy w tym zakresie osobom prywatnym, instytucjom i
organizacjom w ramach pośrednictwa adopcyjnego prowadzonego przez Fundację;
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4) organizowaniu pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom polegającej na ich
leczeniu – w tym profilaktyce, diagnostyce i rehabilitacji zwierząt pozostających pod
opieką Fundacji oraz realizacji programu kastracji i sterylizacji;
5) prowadzeniu akcji sterylizacji zwierząt domowych, ze szczególnym uwzględnieniem
zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
6) promowaniu zapobiegania bezdomności zwierząt, a w szczególności sterylizacji jako
najskuteczniejszej metody zapobiegania bezdomności;
7) organizacji wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt;
8) prowadzeniu działań oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych promujących
odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt;
9) organizowaniu akcji propagandowych i edukacyjnych;
10) aktywizacji społeczności lokalnych do działania na rzecz zwierząt i środowiska
naturalnego;
11) współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie
zadań statutowych Fundacji;
12) współpracy z policją oraz strażą miejską;
13) działaniu na rzecz stanowienia nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze
ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt w Polsce.
Działalność ta stanowi statutową działalność Fundacji.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego. Obie formy działalności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą
rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego, w zakresie
zadań o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszego statutu w punktach: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12) i 13).
4. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności
wymienionych w § 9 ust. 1 punkty: 2), 3), 4), 5), 6), 8), i 9).
5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i dochód z działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji zadań statutowych Fundacji.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może powołać Biuro
Fundacji oraz zatrudniać pracowników, jak również powierzać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności. Kwestie systemu zatrudniania
i wynagradzania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
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§ 11
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji.
III - ORGANY FUNDACJI
§ 12
Organami Fundacji są:
1) Zarząd
2) Rada Fundacji
§ 13
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. W przypadku odwołania członka Zarządu albo ustania członkostwa wskutek śmierci,
Rada Fundacji powołuje w jego miejsce nowego członka.
§ 14
1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób.
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 15
Zarząd Fundacji:
1) reprezentuje ją na zewnątrz;
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz plany finansowe;
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
4) sporządza regulaminy wewnętrzne;
5) powołuje Biuro Fundacji i ustala zasady jego działania;
6) określa warunki zatrudniania i wynagradzania pracowników (z wyjątkiem członków
Zarządu zatrudnionych przez Fundację);
7) sprawuje zarząd majątkiem;
8) przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy;
9) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
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10) występuje z wnioskiem w sprawie utworzenia lub rozwiązania filii Fundacji;
11) powołuje i odwołuje kierowników filii Fundacji;
12) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
13) powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji;
14) jest organem właściwym w sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
§ 16
1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Fundacji w zakresie czynności
rozporządzających i zobowiązujących dotyczących spraw majątkowych o wartości
przekraczającej 30% aktualnie dostępnych środków finansowych Fundacji wymagane jest
działanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich pozostałych sprawach
upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 17
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb posiedzeń nie
jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku Zarządu z minimalnym składem
wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
§ 18

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
4. Posiedzenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub innego członka
Zarządu.
5. Zwołania posiedzenia dokonuje Prezes poprzez zawiadomienie pozostałych członków
Zarządu. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie lub za pomocą telefaksu, telefonicznie,
elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do
członków.
§ 19
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać
wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu oraz warunki zatrudnienia członków
Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
3. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje Przewodniczący Rady Fundacji stosownie
do wymogów Kodeksu Pracy.
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§ 20
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.
2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
3. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w wyniku
odwołania mocą uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd Fundacji, a także w
przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej lub orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych.
§ 21
Do zakresu działalności Rady należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością
Fundacji, w tym w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium,
4) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych przez Fundację środków,
5) przeprowadzanie przez oddelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby
w tym celu przez Radę Fundacji powołane inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli
ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poniesionych wydatków,
6) podejmowanie uchwał w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania tytułu
Przyjaciela Fundacji,

7) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na połączenie z inną Fundacją,
8) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub rozwiązaniu filii Fundacji,
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9) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w statucie na
wniosek Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie warunków zatrudnienia członków Zarządu
Fundacji,
12) podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na likwidację Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 22
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie
rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu
w celu składania wyjaśnień.
2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi.
§ 23
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe
funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
2. Dla prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej
członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku Rady z minimalnym składem
wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.
IV - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 24
1. Majątek Fundacji tworzy Fundusz Założycielski zadeklarowany i wniesiony przez
Fundatora oraz wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, wartości
materialne i prawne nabyte w toku jej działalności.
§ 25
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego,
2) darowizn, dotacji, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych i
zagranicznych,
3) subwencji osób prawnych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
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5) dochodów z praw majątkowych Fundacji,
6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
7) dochodów z posiadanych środków pieniężnych, odsetek bankowych i innych
dochodów kapitałowych,
8) dochodów z nawiązek orzekanych przez sądy karne,
9) wynagrodzeń i innych aktywów uzyskanych w ramach odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
§ 26
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 27
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić tylko z
dobrodziejstwem inwentarza.
§ 28
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 29
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.
§ 30
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej 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".
§ 31
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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.
§ 32
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Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji 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.
§ 33
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach 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.
§ 34
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji mogą
uzyskać tytuł Przyjaciela Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu Przyjaciela
Fundacji określa uchwałą Rada Fundacji.
V - ZMIANA STATUTU
§ 35
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 36
Zmian Statutu Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, za zgodą Rady
Fundacji.
VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 38
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§ 39
Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały za zgodą Rady Fundacji.
§ 40

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
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§ 41
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą
Rady Fundacji.
§ 42
Likwidatorem są członkowie Zarządu Fundacji.
§ 43
Zarząd wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po
przeprowadzeniu likwidacji.
§ 44
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania osobowości
prawnej.
2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Zarząd.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
ustawy i przepisy.
Podpisy Członków Zarządu Fundacji:
............................................
............................................
............................................
Podpisy Członków Rady Fundacji:
............................................
............................................
............................................
Podpis Fundatora:
..........................................

