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STATUT  

Fundacji pod nazwą 

 „KARUNA -  ludzie  dla  zwierząt”  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą “KARUNA – ludzie dla zwierząt”, zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, ustanowiona 

przez Beatę Krupianik, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 20.04.2009r Repertorium A Nr 2459/2009 

sporządzonym przez Panią Żywią Lipińską asesorem notarialnym, zastępcą notariusza Katarzyny  Łęczyckiej 

prowadzącą  Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mickiewicza nr 22, działa na podstawie ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako 

działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

realizacji celów określonych w § 4 niniejszego statutu może ona prowadzić działalność także poza obszarem 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej a także poza jej granicami. 

4. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą  „The Karuna Foundation - people for animals”.  

5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

6. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny oraz może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

7. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji. 

§ 3 

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska. 

2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może współpracować, jak również być członkiem krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych organizacji, o takim samym lub podobnym profilu działania. 

3. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może współpracować z organami administracji – policją i strażą miejską, 

a także z placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, w celu skuteczniejszego wykonywania swoich zadań. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4 

Fundacja została powołana do realizacji następujących celów: 

 Ekologii i ochrony zwierząt w zakresie: 
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• niesienia pomocy miejskim oraz wolnożyjącym kotom; 

• zapobiegania bezdomności zwierząt; 

• niesienia pomocy krzywdzonym i porzucanym zwierzętom; 

• poprawy warunków bytowania wolnożyjących kotów; 

• poprawy stanu zdrowia wolnożyjących kotów. 

• szerzenie wiedzy na temat znaczenia i roli zwierząt w ekosystemach. 

 Działalności edukacyjnej w zakresie: 

• szerzenie wiedzy na temat odczuwania zwierząt i ich emocji – rozwój empatii wśród dzieci i młodzieży; 

• szerzenie wiedzy na temat właściwej opieki nad zwierzętami oraz odpowiedzialności za nie; 

• popularyzacja wiedzy na temat praw zwierząt; 

 Promocji i organizacji wolontariatu mającego wesprzeć zadania statutowe Fundacji. 

§ 5 

Cele określone w § 4 będą realizowane w szczególności poprzez: 

 Budowę i prowadzenie schroniska dla zwierząt. 

 Działalność adopcyjną.  

 Leczenie kotów wolnożyjących – w tym realizowanie programu szczepień. 

 Czynny udział w rozwiązywaniu problemu nadpopulacji zwierząt niechcianych, w szczególności realizowanie 

programu kastracji i sterylizacji. 

 Udzielanie efektywnego wsparcia placówkom i osobom fizycznym, niosącym charytatywną pomoc zwierzętom 

bezdomnym /merytorycznego i finansowego/. 

 Przeprowadzanie interwencji wobec zagrożenia zdrowia i życia pokrzywdzonych zwierząt.                                                                                                                                                                                                               

 Ewidencjonowanie zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji i osób współpracujących z nią, w sposób 

umożliwiający śledzenie ich losów. 

 Zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb realizacji celów Fundacji, również poprzez 

przeprowadzanie aukcji charytatywnych. 

 Organizowanie szerokich akcji oraz projektów edukacyjnych i informacyjnych we współpracy z instytucjami 

zajmującymi się edukacją. 

 Współpracę z instytucjami administracji państwowej oraz samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi, 

których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. 

 Podjęcie działań mających na celu zmianę uregulowań prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt, tak by 

zwiększyć ich skuteczność. 

 Podejmowanie współpracy ze strażą miejską, policją i prokuraturą, a także występowanie przed sądem w sprawach 

o znęcanie się nad zwierzętami. 

§6 

Cała działalność statutowa Fundacji  (sposób realizacji celów) jest działalnością pożytku publicznego o charakterze 

nieodpłatnym ( zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/ustawa_opp.pdf
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Rozdział III 

Organy Fundacji 

§ 7 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

Fundatorka może odwołać każdego członka Rady lub Zarządu w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę 

Fundacji. 

Rada Fundacji 

§ 8 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu  

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

2. Rada  jest powoływana na czas nieokreślony i składa się co najmniej z trzech osób. 

3. Liczba osób zasiadających w Radzie jest zawsze nieparzysta. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na 

pół roku a jej decyzje są podejmowane w formie uchwał. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.  

4. Rada  wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady.  

5. Członkowie Rady są powoływani przez Fundatorkę. 

6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady albo co 

najmniej jej dwóch członków, Prezesa Zarządu Fundacji lub Fundatorki. 

7. Członkiem Rady Fundacji może być Fundatorka. 

8. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie. 

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, 

w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu  z członkami zarządu. 

10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

11. Członek Rady Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji w tym organie może otrzymywać zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

12. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę 

pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Fundatorkę. 

13. W razie śmierci Fundatorki lub wystąpienia sytuacji, w której Fundatorka nie może wykonywać swojego prawa do 

powoływania Rady, nowi członkowie Rady są powoływani przez Radę jednomyślnie, przy obecności wszystkich 

członków Rady. 

14. W razie śmierci Fundatorki lub wystąpienia sytuacji, w której Fundatorka nie może wykonywać swojego prawa do 

odwoływania Rady, odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady. Odwołanie takie może mieć 

miejsce jedynie w przypadku nie wywiązywania się przez członka Rady Fundacji z obowiązków nałożonych zapisami 

niniejszego statutu lub działania na szkodę Fundacji.  

 Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie, w głosowaniu 

tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji. Odwołanie takie może mieć miejsce 

jedynie w przypadku nie wywiązywania się przez Przewodniczącego Rady Fundacji z obowiązków nałożonych 

zapisami niniejszego statutu lub działania na szkodę Fundacji. 

15. Niemożliwość wykonywania prawa do powoływania i odwoływania Rady występuje w razie zrzeczenia się tego 

prawa przez Fundatorkę poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie 

i złożenia ww. oświadczenia w KRS.               

§ 9 



 4 

      Do zadań Rady należy w szczególności : 

1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, zwłaszcza kontrola jej stanu majątkowego.  

2. W celu realizacji pkt. 1 Rada może powołać raz w roku Komisję Rewizyjną, składającą  się z co najmniej jednego 

specjalisty do spraw finansowo-księgowych, która przeprowadzi kontrolę w tym zakresie i przedstawi Radzie wnioski 

pokontrolne. 

3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji. 

4. Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji. 

5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium. 

6. Zatwierdzanie zaproponowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich zadań statutowych Fundacji. 

7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 

8. Podejmowanie uchwał w zakresie zmian statutu Fundacji oraz uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.  

9. Uchwała o likwidacji Fundacji jest podejmowana na wniosek Fundatora, członka Rady lub Prezesa Zarządu.  

10. Jeżeli wniosek do Rady o likwidację został złożony przez Prezesa Zarządu z przyczyn finansowych, Rada powołuje 

Komisję Rewizyjną w trybie nadzwyczajnym celem przeprowadzenia kontroli i na podstawie wniosków 

pokontrolnych Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.  

11. Podejmowanie uchwał określonych w pkt. 8 następuje jednomyślnie, przy obecności wszystkich Członków Rady. 

§ 10 

 Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, 

upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji lub dwóch członków Rady Fundacji z własnej 

inicjatywy. 

 Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ustalonych terminach nie rzadziej niż raz na pół roku. 

 Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez 

niego członek Rady lub w braku takowego – członek Rady wybrany przez Radę Fundacji. 

 Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, bez względu 

na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

 W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. 

Zarząd Fundacji 

§ 11 

1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na czas 

nieoznaczony. 

2. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch 

członków Zarządu łącznie. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę lub Fundatorkę, pisemnej rezygnacji lub śmierci 

Członka Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 12 

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

2. Do zadań Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności: 

• reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

• realizacja statutowych celów Fundacji, 
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• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji, 

• opracowywanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu 

i środków fundacji na poszczególne cele oraz przedstawianie ich Radzie, 

• wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawie zmiany Statutu Fundacji, 

• sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Fundacji, 

• zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

• sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności  Fundacji, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Fundacji 

oraz poddaniu ich do publicznej wiadomości, 

• przyjmowanie w drodze uchwały rocznych sprawozdań finansowych Fundacji 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczna do wszystkich członków Zarządu 

na 3 dni przed datą planowanego spotkania; 

5. Na posiedzeniach Zarządu decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów 

– decyduje głos Prezesa Zarządu. 

        

Rozdział  IV 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 13 

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorki w kwocie 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) tworzący fundusz 

założycielski Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie 

jej działania. 

§ 14 

Dochodami Fundacji w szczególności są: 

 Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych. 

 Subwencje osób prawnych oraz instytucji publicznych. 

 Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe. 

 Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego. 

 Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 

 Dochody z odpłatnej działalności Fundacji. 

§ 15 

1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na 

pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy aktywa spadku przewyższają długi spadkowe. 

§ 16 

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

 Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

§17 
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 ZABRANIA SIĘ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz 

pracownicy organizacji 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”. 

 Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członów organów lub pracowników oraz osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

 Wykorzystywania majątku 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. 

 Zakupu  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. 

 

Rozdział V 

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

§ 18 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej 

środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek 

Prezesa Zarządu, Fundatora lub członka Rady.  

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których mowa w par. 4 Statutu, 

w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada tym celom Fundacji. 

 

Rozdział VI 

Zmiany statutu Fundacji 

§ 19 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. 
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