
STATUT FUNDACJI 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Złap Dom”,  zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", 

ustanowiona została przez Fundatorów: 

1) Karolinę Magdę Pawelczyk, 

2) Monikę Annę Szumert 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 

(tekst jedn.: Dz. U. 2016, Nr 40) i Statutu Fundacji. 

3. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczypospolita Polska. Fundacja może również 

realizować działalność statutową poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

5. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

6. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 2 

Cel i zasady działania Fundacji 

1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie ochrony zwierząt, 

ekologii, w celu ochrony środowiska, uwzględniająca w szczególności: 

1) działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zwalczania przejawów 

okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt; 

2) działalność edukacyjna polegająca na rozpowszechnianiu i szerzeniu informacji 

dotyczących praw zwierząt; 

3) prowadzenie wszelkich działań w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt; 

4) prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska, ekologii, ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 

5) organizacja wolontariatu na rzecz pomocy zwierzętom. 

 



2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) podejmowanie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w 

przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt; 

b) współpraca z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu 

przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt; w tym m.in. 

współpraca z Policją oraz Strażą Miejską; 

c) składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w 

sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony 

praw zwierząt; 

2) opieka i leczenie skrzywdzonych, chorych, kalekich i bezdomnych zwierząt; 

3) organizowanie i wspieranie miejsc czasowego pobytu zwierząt (domy 

tymczasowe) oraz organizowanie i wspieranie hoteli dla tych zwierząt; 

4) prowadzenie schronisk/ośrodków adopcyjnych dla przygarniętych przez Fundację 

zwierząt; 

5) współpraca ze schroniskami dla zwierząt, wspieranie i organizowanie pomocy dla 

placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 

skrzywdzonym i porzuconym; 

6) wspieranie  i organizowanie akcji adopcyjnych zwierząt znajdujących się pod 

opieką Fundacji; 

7) współpraca z organizacjami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, 

osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym 

i skrzywdzonym lub propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 

8)  organizowanie zbiórek środków finansowych i rzeczowych,  organizowanie 

wydarzeń, imprez edukacyjnych i charytatywnych w celu pozyskania środków na 

cele statutowe Fundacji; 

9) wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, w tym 

propagowanie rejestracji zwierząt; 

10) propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, realizacja 

programu sterylizacji i kastracji; 

11) kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności postrzegania prawa 

zwierząt do ochrony; 

12) organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej; 

13) prozwierzęcy lobbing; 



14) współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w kontekście 

wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt; 

15) prowadzenie akcji propagandowych, szkoleń, warsztatów, imprez, konferencji 

kształtujących w społeczeństwie konieczność przestrzegania praw zwierząt i 

budowanie społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach 

bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z 

zabiegów sterylizacji i kastracji; 

16) opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce ochrony 

praw zwierząt; 

17) propagowanie idei wolontariatu i jego organizacja; 

18) działania proekologiczne, w szczególności działania na rzecz ochrony środowiska; 

zabiegi dydaktyczne z zakresu ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

§ 3 

Majątek i działalność Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i majątek ruchomy, pozyskane 

przez Fundację w trakcie jej działania. Środki z funduszu założycielskiego 

przeznaczone na działalność gospodarczą wynoszą 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych). 

2. Na fundusz założycielski składa się dokonana wpłata po 1000 zł przez każdego z 

Fundatorów. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

4. Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego, opierając się na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. 

 

§ 4 

Organy Fundacji 

1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 



2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem 

zarządzającym. 

§ 5 

Rada Fundacji 

2.a.1. Rada Fundacji składa się z: dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatorów ze swojego grona lub spoza niego. 

2.a.2. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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. 

2.a.3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 

interesów pozostających w konflikcie  z interesami Fundacji. 

2.a.4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami 

oraz zwołuje zebrania Rady. 

2.a.5. Rada zbiera się co najmniej jeden raz w roku. 

2.a.6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2.a.7. Powołanie członków Zarządu i ich odwołanie wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich 

członków Rady. 

2.a.8. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji; 

2) podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd; 

3) rozpatrzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, określanie zasad ich wynagradzania. 

9.  Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 10 i 11 poniżej. 

10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą: 

2.a.8.1) śmierci członka 

2.a.8.2) złożenia pisemnej rezygnacji 



2.a.8.3) odwołania członka 

11. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególnych przypadkach, w tym 

nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, istotnego naruszenia postanowień 

Statutu, w tym ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 2a i b powyżej.  

 

§ 6 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych na czas 

nieokreślony przez Radę Fundacji, przy czym skład pierwszego Zarządu powołują 

Fundatorzy. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 

1) śmierci członka 

2) złożenia pisemnej rezygnacji 

3)  odwołania członka 

3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w szczególnych 

przypadkach, w tym nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu, istotnego 

naruszenia postanowień Statutu lub powszechnie obowiązującego prawa 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, w tym w szczególności w przypadku 

skazania za przestępstwo, o którym mowa w ust. 8. 

4. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. 

5. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz oraz kierowanie jej działalnością; 

2) administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

3) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,  zapisów na rzecz 

Fundacji; 

4) realizacja celów statutowych; 

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 

6) przygotowywanie projektu budżetu Fundacji; 

7) przygotowywanie programów działania Fundacji; 

8) przeprowadzenie likwidacji Fundacji; 

9) zmiany Statutu. 



6. Do reprezentowania Fundacji oraz składania wszelkich oświadczeń woli uprawniony 

jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 

interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 

8. Członkami Zarządu Fundacji mogą być tylko osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

 

LIKWIDACJA 

§7 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

lub wobec wyczerpania się Majątku Fundacji. 

2. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, 

których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, 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”, 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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, 

3) 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, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

 

§9 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw 

środowiska. 

 

 


