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STATUT  FUNDACJI  im. BOŻENNY  CHECHLIŃSKIEJ 

 

 
Rozdział  I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1. 

Fundacja imienia Bożenny Chechlińskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Małgorzatę Dobrzańską i Jerzego Dobrzańskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem 

notarialnym, sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kresek-Urbaniak z Kancelarii 

Notarialnej w Krakowie w Rynku Głównym 30 za repertorium A Nr 3119/2009 z dnia 

20.04.2009 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. 

z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

Fundacja nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

§ 4. 

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.     

 

§ 5. 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Środowiska. 

 

 

Rozdział  II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6. 

Celami Fundacji są: 

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia 

ochroną, i otoczenia opieką. 

2. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz 

praw zwierząt. 

3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza 

świata zwierząt. 

4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt. 

5. Zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących, przez pomoc w prowadzeniu 

niewielkich, prywatnych przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt, a w 

szczególności Przytuliska w Harbutowicach 

 

§ 7. 

Fundacja swe cele realizuje poprzez: 

1. Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, 

bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. 

2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt. 
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3. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i 

wykroczeń dotyczących praw zwierząt. 

4. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw 

zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 

5. Promocję i organizację wolontariatu.  

6. Propagowanie idei niewielkich przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

7. Aktywną pomoc w prowadzeniu niewielkich, prywatnych przytulisk i schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a w szczególności Przytuliska w Harbutowicach, przez:                  

      a. zakup karmy i leków dla zwierząt, oraz wszelkich innych środków niezbędnych do 

          prowadzenia Przytuliska,                                                       

      b. transport karmy i zwierząt z Przytuliska, 

      c. diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt z Przytuliska. 

8.   Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

      a. propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt towarzyszących, 

      b. przeciwdziałanie w nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (nie  

          gospodarczych) 

9.  Współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania 

      dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt 

10. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt,  

       w tym zagranicznymi. 

 

§ 8. 

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego 

w formie odpłatnej i nieodpłatnej. 

       

§ 9. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 

osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może 

mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

 

§ 10. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami 

administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania 

projektów aktów normatywnych. 

 

 

Rozdział  III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 11. 

1. Majątek Fundacji stanowi samochód osobowy marki FIAT UNO 09 rok produkcji 2000, o 

wartości rynkowej 2.000  (słownie dwa tysiące) złotych przyznany w oświadczeniu woli o 

ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

2. Dochód Fundacji pochodzi z: 

a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych, 

b) dotacji i subwencji, 

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 



 3 

d) dochodów z praw majątkowych Fundacji, 

e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

f) dochodów z lokat kapitałowych, 

g) działalności statutowej. 

 

§ 12. 

Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 

Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

 

§ 13. 

Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych mieszczących się w sferze   

pożytku publicznego. 

 

§ 14. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przekracza długi. 

 

§ 15. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

Rozdział  IV 

Organy Fundacji 

 

§ 16. 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd 

2. Rada Fundacji 

 

§ 17. 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków i jest powoływany na czas 

nieoznaczony przez Fundatorów. Funkcję Prezesa Zarządu pełni jeden z członków Zarządu 

wskazany przez Fundatorów. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu 

przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów. 

3. Fundatorzy określają wynagrodzenie członków Zarządu. 

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

5. Fundatorzy mogą wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie 

uprawnień zastrzeżonych dla Fundatorów na mocy niniejszego Statutu w szczególności w 

zakresie powoływania Zarządu. 

 

§ 18. 

Strukturę organizacyjną formy działania Zarządu określa uchwalony przez zarząd Regulamin. 

 

§ 19. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający 

samodzielnie. 
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§ 20. 

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, a w szczególności: 

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych, 

b) administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

c) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, 

d) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji, 

e) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich 

Fundatorom przed złożeniem właściwemu Ministrowi, 

f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 

statutowej, 

g) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji. 

 

§ 21. 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej dwóch członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, decyzje podejmuje Prezes Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, 

w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, 

które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. 

4. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej 

zgody Fundatorów: 

a) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub obciążenie lub oddanie jakimkolwiek   

osobom w używanie jakiegokolwiek składnika majątku Fundacji, 

b) wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 10.000 złotych. 

 

 

§ 22. 

1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z od dwóch do pięciu członków 

powoływanych przez Fundatorów. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji pełni jeden z 

członków Rady wskazany przez Fundatorów. 

2. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami 

Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306 z 2001r. 

z późniejszymi zmianami). 

3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, 

e) opiniowanie na wniosek Fundatora rocznych sprawozdań z działalności 

Fundacji oraz innych czynności realizowanych przez Zarząd Fundacji. 
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4. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

b) żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych wyjaśnień. 

5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora. 

6. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. Uchwały 

podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

  

Rozdział  V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23. 

1. Fundator może zmienić cel lub Statut Fundacji 

2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. 

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy. 

4. Fundacja nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych 

dalej „osobami bliskimi”,   

b) przekazywać majątku na rzecz jej Fundatorów, 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, 

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Fundacji, 

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub 

pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 24. 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Zarządu. 

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. 

4. Do obowiązków Likwidatora należy: 

a) Zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

c) Wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 

trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

d) Ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, 

e) Spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli 

poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert. 



 6 

5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, 

w szczególności sprzedaż zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest 

wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z 

celami statutowymi Fundacji. 

6. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji, likwidator,     

przekazuje instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom        

statutowym Fundacji. 

 

§ 25. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy Wydział XI 

Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 20.04.2009 r. 

 

                                                                                 Fundatorzy: 

 

                                                     

                                            Małgorzata Dobrzańska           Jerzy Dobrzański                         

 

                                             

Za zgodność z orginałem:                                Prezes  Zarządu 

 

                                                                        Jerzy Dobrzański  


