
Łódź dnia 14-02-2012 
 
 

STATUT 
Fundacji o nazwie „Kocia Mama” 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 
 

Fundacja nosi nazwę „KOCIA MAMA” i ustanowiona została aktem notarialnym rep. A117/2008 z 
dnia 10 stycznia 2008 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza A. Szeredy w Łodzi ul. 
Pomorska 19, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1991 roku o fundacjach (Dz.U z 1991 r nr 
46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu i zgodnie z przepisami Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

 
§ 2. 

 
Siedzibą Fundacji  jest Łódź. 

§ 3. 
 

Fundacja działa głównie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4. 
 

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony. 
1) Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
 

 
II. Cele, Środki i Zasady Działania. 

§ 5. 
 
Celem fundacji jest: 

1) Niesienie pomocy kotom, w szczególności kotom bezdomnym. 
2) Szerzenie oświaty wśród społeczeństwa, uczenie szacunku i kultury wobec zwierząt ze 

szczególnym akcentowaniem kotów,  
3) Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym 

§ 6. 
 
Fundacja realizuje cele poprzez: 

1) Leczenie i sterylizacje wolno żyjących kotów,  
2) Pomoc w znajdywaniu opiekunów, karmicieli, a także miejsc w których koty będą miały 

schronienie, 
3) Adopcje kociąt małych, pomoc w ich leczeniu, oswajaniu i zabiegach medycznych,  
4) Organizowanie prelekcji w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach kulturalno-

oświatowych, 
5) Budowanie domków dla dzikich kotów,  
6) Współpracę z lecznicami i osobami prywatnymi zajmującymi się leczeniem zwierząt, 
7) Udzielanie pomocy osobom zajmującym się opieką nad dzikimi kotami, 
8) Wyłapywanie i udzielanie pomocy w wyłapywaniu dzikich kotów celem sterylizacji i leczenia 
9) Współpracę z innymi organizacjami działającymi w zakresie celów fundacji, 



10) Organizowanie i przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na 
opiekę i pomoc dla kotów, 

11) Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych połączonych z prowadzeniem działalności 
handlowej w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową, 

12) Przyznawanie grantów, nagród, stypendiów, 
13) Zakup sprzętu dla osób niepełnoprawnych, 
14) Organizowanie, finansowanie programów terapeutycznych. 

 
§ 6a. 

 
 

1) Fundacja będzie realizować swe cele również poprzez przyznawanie „ Stypendium im. Pitusia 
wyjątkowego Kota - Pomoc w realizacji marzeń”, na zasadach określonych w niniejszym 
statucie oraz odrębnym regulaminie wprowadzonym uchwałą Fundatora. 

2) „Stypendium im. Pitusia – Pomoc w realizacji marzeń” przyznawane będzie w kwocie 500 zł, 
3) „Stypendium im. Pitusia - Pomoc w realizacji marzeń” przyznawane będzie przez kolegium 

stypendialne składające się z Fundatora oraz dwóch, powołanych przez niego przedstawicieli 
Fundacji, 

§ 7. 
 

Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami i 
fundacjami w kraju i za granicą. 

1) Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie  przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych .  
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego  lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 
innych źródeł. 

§ 8. 
 

Fundacja może posiadać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego. 
 

III. Majątek fundacji.  
§ 9. 

 
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych, przyznany w oświadczeniu 
woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki nabyte w trakcie działania Fundacji,  
 

§ 10. 
 

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z: 
1) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 
2) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
3) Funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, 
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  
5) Dochodów z własnej działalności gospodarczej, 

 
                                                               § 10 a. 

1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą  na ogólnych zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, Fundator określi 
w drodze uchwały  kwotę jaką przeznacza na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej Fundacji, nie mniejszej  jednak niż jeden tysiąc złotych. 



3) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych. 

4) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 
4.1        PKD 46.17.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych, 
4.2        PKD 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 
4.3        PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach, 
4.4        PKD 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i 
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
4.5        PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, 
4.6        PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych  
 prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
4.7        PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,  
4.8        PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,  
4.9        PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach,  
4.10      PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,  
4.11     PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 
skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
4.12     PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 
4.13     PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach,  
4.14     PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub internet 
4.15     PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami, 
4.16     PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
nieklasyfikowana, 
4.17     PKD 58.11.Z -  Wydawanie książek/ działalność wydawnicza, w tym szczególnie 
wydawanie oraz rozprowadzanie folderów, broszur, ulotek, 
 

 
§ 11. 

 
Majątek fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat terminowych i w 
papierach wartościowych. 

§ 12. 
 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby 
prawne.  

 
IV. Organy Fundacji. 

§ 13. 
 

 Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
 



§ 14. 
 

Radę Fundacji tworzą jeden do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.  
 

§ 15. 
 

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych. 
 

§ 16. 
Do Rady należy: 

1) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.  
2) Wyrażanie opinii w sprawach przełożonych jej przez Zarząd 
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu.  
4) Nadzorowanie bieżące działań Zarządu 

 
§ 17. 

 
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób 

1) Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator 
2) Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani, zasady 

wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia ustala rada Fundacji.  
 

§ 18. 
 

1) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z trzech członków zarządu samodzielnie 
2) O dokonaniu czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać pełnomocników 

działających w granicach udzielonego umocowania. 
 

§ 19. 
 

Zarząd Fundacji obowiązany jest zarządzać majątkiem Fundacji oraz spełniać swoje obowiązki ze 
starannością wynikającą z dobrych obyczajów i zasad uczciwego obrotu przy ścisłym przestrzeganiu 
prawa i postanowień statutu. 

  § 19a. 
 

                                                               Akty wewnętrzne i regulaminy 
Szczegółowy tryb działania Fundacji będzie określony w aktach wewnętrznych ( regulaminach i 
zarządzeniach) podejmowanych przez Fundatora. 
 

V. Organ nadzorczy  
§ 20. 

 
 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i rozwoju wsi. 
 

VI.  Zmiana statutu.   
 

§ 21. 
 

Zmiana Statutu Fundacji, w tym celów w nim określonych może nastąpić uchwałą Fundatora.  
 
 
 



VII. Likwidacja Fundacji. 
§ 22. 

 
1) Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych ustawą o fundacjach. 
2) Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.  
3) Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora. 

 
§ 23. 

 
Do obowiązków likwidatora należy : 

1) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
2) Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swoich 

wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,  
3) Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
4) Sporządzenie planu likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań, 
5) Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
6) zgłoszenie   ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie 

Fundacji z rejestru, 
7) Przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego. 

 
§ 24.  

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z 
celami Fundacji.  
 

VIII. Połączenie z inną Fundacją. 
 

§ 25. 
 

Fundacja na wniosek Fundatora, może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. 
Połączenie Fundacji jest możliwe pod warunkiem, że nowa Fundacja powstała   w wyniku połączenia 
będzie zobowiązana realizować wszystkie cele statutowe Fundacji „Kocia Mama”. 
 

IX. Inne postanowienia 
§ 26. 

 
Niedozwolone jest: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do 
członków organów fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim 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.  

2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w ust. 1. 
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w ust. 1 
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub  usług od podmiotów w których uczestniczą 

osoby wymienione w ust. 1. 
 
Łódź 16-09-2019 

 
     

 
    


