
Statut Fundacji „JOKOT” 
 
 

DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Art. 1. Fundacja nosi nazwę „JOKOT” i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.  
 
Art. 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Aleksandrę Chwatow, Agnieszkę 
Jarosińską i Joannę Popko aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Lecha Zakrzewskiego 
w Warszawie w dn. 12.10.2010 r.; działa na podstawie przepisów:  
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 – tekst 

jednolity),  
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)  
c) niniejszego Statutu.  

 
Art. 3. Fundacja posiada osobowość prawną.  
 
Art. 4. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.  
 
Art. 5. 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Art. 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 
 
 
DZIAŁ II – CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI  
 
Art. 8. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zwierząt: 
a) niesienie pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, 
b) udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 
c) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 
d) ochrona zwierząt wolnożyjących, 
e) wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt, 
f) wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.  
 
Art. 9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 
a) zakładanie i prowadzenie azyli i przytulisk dla zwierząt oraz działalność adopcyjną,  
b) leczenie potrzebujących zwierząt, 
c) realizowanie programu kastracji i sterylizacji, 
d) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 
e) działalność edukacyjną w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska, 
f) organizowanie spotkań, programów w szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz 

innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji, 
g) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, 
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h) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu, 
i) współpracę z ośrodkami opieki społecznej w zakresie pomocy osobom posiadającym 

zwierzęta,  
j) współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich 

zwierzętom, 
k) działalność charytatywną na rzecz zwierząt,  
l) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi 
w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji. 

2. odpłatną działalność pożytku publicznego: 
a) zakładanie i prowadzenie azyli i przytulisk dla zwierząt oraz działalność adopcyjną,  
b) leczenie potrzebujących zwierząt, 
c) realizowanie programu kastracji i sterylizacji, 
d) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, 
e) działalność edukacyjną w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska, 
f) organizowanie spotkań, programów w szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz 

innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji, 
g) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, 
h) organizowanie i wspieranie działań wolontariatu, 
i) współpracę z ośrodkami opieki społecznej w zakresie pomocy osobom posiadającym 

zwierzęta,  
j) współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich 

zwierzętom, 
k) działalność charytatywną na rzecz zwierząt,  
l) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 

przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi 
w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.  

 
Art. 10.  Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych i gospodarczych.  
 
Art. 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.  
 
 
DZIAŁ III – MAJ ĄTEK I DOCHODY FUNDACJI  
 
Art. 12. 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład 
pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 1000 złotych. 
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte 
w toku jej działalności, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 
 
Art. 13. Dochodami Fundacji są w szczególności: 
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych 

i zagranicznych, 
b) subwencje osób prawnych, 
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe, 
d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 
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Art. 14. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację 
celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 
 
Art. 15. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami.  
 
Art. 16. Fundacji zabrania się:  
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku 

do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów 
oraz pracownicy 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, zwanym dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywania jej majątku na rzecz 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) wykorzystywania majątku na rzecz 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, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Art. 17. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 
Art. 18. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej 
rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel 
Fundacji. 
 
Art. 19. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
 
DZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI  
 
Art. 20. Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.  
 
Art. 21. 1. Rada Fundacji składa się z przynajmniej dwóch osób. Skład pierwszej Rady 
Fundacji wyznaczają uchwałą Fundatorzy. Kolejnych członków Rady powołuje Rada 
Fundacji.  
2. Radę Fundacji powołuje się na czas nieokreślony. Fundatorzy mogą odwołać każdego 
członka Rady lub Zarządu o każdym czasie, jednogłośną decyzją. 
3. Rada powołuje kolejnych członków Rady jednogłośną decyzją.  
 
Art. 22. 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być:  
a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  
b) kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony 

w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy 
bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji,  
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c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów 
pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 
3. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Rady Fundacji.  
4. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział 
w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru.  
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, 
w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez 
Fundatorów. 
 
Art. 23. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących 
i kontrolnych.  
 
Art. 24. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.  
 
Art. 25. 1. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach 
tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.  
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.  
3. Rada może być również zwołana na wniosek Zarządu Fundacji.  
 
Art. 26. 1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla 
ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego. W razie 
równego rozkładu głosów ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Rady. 
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody 
Przewodniczącego Rady.  
 
Art. 27. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:  
a) wybór i odwołanie członków Zarządu Fundacji oraz wyznaczenie jej Prezesa 

i Wiceprezesa,  
b) zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji,  
c) uchwalanie zmian w statucie Fundacji, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 2,  
d) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu,  
e) zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego 

Fundacji,  
f) przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania 

finansowego Fundacji,  
g) udzielanie absolutorium Zarządowi, 
h) kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów Fundacji,  
i) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,  
j) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez 

Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności 
i celowości poczynionych wydatków,  

k) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, po zasięgnięciu opinii Fundatorów,  
l) decyzje dotyczące zbycia lub obciążenia majątku trwałego,  
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji z zastrzeżeniem art. 26 pkt 2. 
 
Art. 28. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Fundatorom. 
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Art. 29. 1. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Skład pierwszego Zarządu 
wyznaczają uchwałą Fundatorzy.  
2. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji może również 
dokooptować członków do istniejącego Zarządu. 
 
Art. 30. 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.  
2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, bądź śmierci 
członka Zarządu.  
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:  
a) złożenia rezygnacji,  
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka 

Zarządu,  
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji,  
d) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,  
e) istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.  
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.  
 
Art. 31. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu Zarządu i regulaminu Fundacji, 
zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 
 
Art. 32. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich 
sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji. Zarząd w szczególności:  
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 

reprezentuje Fundację na zewnątrz,  
b) sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,  
c) przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy, 
d) opracowuje programy działania Fundacji oraz preliminarz budżetu rocznego Fundacji,  
e) ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów,  
f) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom,  
g) tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą 

Fundatorów, 
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji. 
 
Art. 33. Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.  
 
Art. 34. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu 
członkostwa w organach Fundacji. 
 
 
DZIAŁ V – POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
Art. 35. 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się 
z inną fundacją. 



 - 6 - 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą 
na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Fundatorów. 
 
Art. 36. 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji wskazanych przez 
Fundatorów. 
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 
 
Art. 37. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały 
podjętej na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Fundatorów. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 
jest zbieżna z celami Fundacji 
4. Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe 
pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut przyjęty przez Fundatorów w dniu 12 października 2010 r. i znowelizowany przez 
Radę Fundacji w dniu 12 lipca 2013 r. 


