S T A T UT

FUNDACJI

KOCIALANDIA
§ 1. Nazwa fundacji
Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorki:
Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie,
ul. Powstańców Śląskich nr 70 w dniu 22 lipca 2004 r. repertorium A Nr 7858 / 2004.
§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

3.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień

niniejszego statutu.
4.

Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie,

a także tworzyć inne fundacje.
5.

W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem

nazwy w języku angielskim w brzmieniu: Kocialandia Foundation.
7.

Fundacja może ustanawiać odznaki i wyróżnienia i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
8.

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników oraz

korzystać z usług wolontariuszy.
9.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4. Organ nadzorujący
Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy ze względu na cele Fundacji.
§ 5. Cele i formy działania Fundacji
1.

Celem Fundacji jest:
a. Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw
Zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem.
b. Zapewnienie godnych warunków życia bezdomnym i wolno żyjącym zwierzętom.

c. Działanie mające na celu zwiększenie wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt.
d. Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na tematy ekologiczne.
e. Wspieranie idei wolontariatu.

2.

Cele Fundacja realizowane będą poprzez:
a.
b.

Utworzenie i prowadzenie Centrum Adopcyjnego dla kotów.
Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy
o humanitarnym traktowaniu zwierząt i postępowaniu z nimi.

c.

Prowadzenie akcji promocyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
wydawnictw własnych.

d.

Organizowanie wykładów, targów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu
wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działania Fundacji.

e.

Kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym
samym lub podobnym profilu działania.

f.

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

g.

Działanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych służących realizacji
celów Statutowych Fundacji.

h.

Wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających w kierunku realizacji statutowych celów
Fundacji.

i.

Prowadzenie działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży oraz nauczycieli.

j.

Utworzenie i prowadzenie ośrodka edukacji ekologicznej.

k.

Promowanie wśród społeczeństwa idei wolontariatu.

l.
m.

Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt
Zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie,
przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

n.

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać merytorycznie i finansowo
działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.

3. Powyższa działalność może być prowadzona w formie działalności statutowej nieodpłatnej lub
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 6. Działalność Fundacji
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
§ 7. Fundusz założycielski
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz środki finansowe oraz środki finansowe,
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację .

§ 8. Przychody Fundacji
Przychody Fundacji pochodzą z:
1.

darowizn, spadków, zapisów;

2.

dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów;

3.

ofiarności ze zbiórek i imprez publicznych;

4.

dochody z własnego majątku;

5.

udziałów, lokat;

6.

odsetek bankowych;

7.

wpływów z odpłatnej działalności statutowej;

8.

nawiązek sądowych;

9.

ruchomości i nieruchomości ( nabytych przez Fundację w trakcie działalności).
§ 9 Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią
inaczej.
2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.
3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć spadek z

dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. Nie może natomiast przyjąć spadku bez
ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste).
§ 10 Organy Fundacji
1.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
§ 11 Sposób powoływania Zarządu

1.

Zarząd Fundacji składa się z 2 osób : Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

2.

Fundatorki powołują i odwołują członków Zarządu.

3.

Fundatorki mogą wchodzić w skład Zarządu.

4.

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:

a. Złożenia rezygnacji.
b. Odwołania przez Fundatorki.
c. Śmierci.

§ 12 Kompetencje Zarządu

1.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Do zakresu kompetencji zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji

dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. Uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji.
b. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
c. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
d. Ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników
Fundacji.
e. Uchwalanie regulaminów.
f. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
g.Podejmowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
h.Podejmowanie innych decyzji nie objętych Statutem zgodnych z celem Fundacji.
3.

Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
§ 13 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji
jednoosobowo.

§ 14 Zmiana Statutu Fundacji
Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 15 Połączenie z inną fundacją
Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z
inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
§ 16 Likwidacja Fundacji
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 17 Sposób likwidacji Fundacji
1.

Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

2.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. Zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji.

b.

Wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
c.

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.

d.

Sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz listy wierzycieli.

§ 18 Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach statutowych.

