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STATUT FUNDACJI KASI DULNIK 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Kasi Dulnik” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona dnia 7 

sierpnia 2015 roku przez Katarzynę Dulnik (zwaną dalej „Fundatorem”) oświadczeniem 

złożonym w formie aktu notarialnego Rep. A nr 17731/2015 sporządzonym przez 

Notariusza Annę Lubieńską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy 

Przyokopowej 33.  

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.  

3. Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.  

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

1. Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub 

przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami, a także przystępować do spółek prawa 

handlowego i stowarzyszeń.  

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (zwana dalej „Ustawą o działalności pożytku publicznego”). 

3. 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. 

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.  Osiągany dochód Fundacja przeznaczać 

będzie na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej funkcjonowania. 
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§ 6 

1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi, wskazującymi na jej nazwę, 

siedzibę i pozostałe dane identyfikacyjne. 

2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i słowno-graficznym. 

§ 7 

Fundacja może ustanowić 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.  

§ 8 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.  

ROZDZIAŁ II  

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI  

§ 9 

1. Celem Fundacji jest rzeczowe, finansowe i organizacyjne wspieranie działań na rzecz 

rozwoju koszykówki i innych dyscyplin sportowych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na 

sport dzieci młodzieży oraz kobiet, zwłaszcza wśród osób znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, 

których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, w szczególności poprzez: 

a) świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, 

organizacyjnej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających 

osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji; 

b) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remonty i modernizacje 

obiektów wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej przez osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i 

przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 

organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 10 

Dla osiągnięcia celu określonego w §9 Statutu Fundacja prowadzi: 

1. odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 

a) wspierającą, 

b) szkoleniową i popularyzatorską, 

2. działalność gospodarczą. 
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§ 11 

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 

1. prowadzenie działalności wspierającej, o której mowa w §10 pkt 1 li. a) Statutu 

polegającej na: 

a) dofinansowaniu inwestycji przeznaczonej dla potrzeb wszelkich dyscyplin 

sportowych. 

b) fundowaniu stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów, sędziów, nauczycieli, 

działaczy oraz innych osób działających na rzecz sportu 

c) udzielaniu wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych zapomóg lub 

nieoprocentowanych pożyczek osobom niepełnosprawnym oraz innym 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy w przeszłości zasłużyli się dla 

rozwoju polskiego sportu lub doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek uprawiania 

sportu 

d) wystąpieniach w lokalnych mediach w zakresie propagowania wszystkich 

rodzajów aktywności fizycznej 

e) pozyskiwaniu środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na rzecz 

rozwoju wszelkich dyscyplin sportowych w Polsce, 

f) udzielaniu pomocy rzeczowej i finansowej, w tym pożyczek, instytucjom, klubom, 

stowarzyszeniom i osobom fizycznym biorącym udział w procesie szkolenia w 

zakresie wszelkich dyscyplin sportowych oraz organizującym imprezy sportowe, 

rekreacyjne i rozrywkowe związane z promocją sportu. 

2. prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej, o której mowa w §10 pkt 1 

lit. b) Statutu polegającej na: 

a) promowaniu nowych form aktywności fizycznej, 

b) wspieraniu opracowania projektu edukacyjnego mającego na celu przygotowania 

dzieci do uczestnictwa w dużych imprezach sportowych,  

c) inspirowaniu uczniów szkół do kulturalnego kibicowania podczas dużych imprez 

sportowych. 

§ 12 

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 

1. prowadzenie działalności wspierającej, o której mowa w §10 pkt 1 lit. a) Statutu 

polegającej na: 

a) wpieraniu kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci i rodziców dotyczącej 

aktywności fizycznej rodziny (mającej na celu propagowanie aktywnego spędzania 

czasu całych rodzin) 

b) promocja miasta stołecznego Warszawy 

2. prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej, o której mowa w §10 pkt 1 

lit. b) Statutu polegającej na: 

a) organizowaniu i współorganizowaniu zawodów i imprez sportowych 

b)  udziale w szeroko pojętym procesie szkolenia zawodników, sędziów, trenerów, 

nauczycieli i instruktorów. 
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c) udziale w działalności informacyjnej, promocyjnej, reklamowej i wydawniczej, 

służącej  rozwojowi i popularyzacji sportu 

d) promowaniu imprez sportowych do możliwości udziału i potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

ROZDZIAŁ III 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 13 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z 

przepisami prawa i niniejszego Statutu. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad przewidzianych 

przepisami prawa podatkowego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą: 

a) bezpośrednio, 

b) poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną,  

c) w formie udziału w spółkach prawa handlowego i  w spółkach zagranicznych. 

4. Fundacja może ubiegać się o wydanie jej niezbędnych koncesji i zezwoleń określonych 

właściwymi przepisami. 

5. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych kosztów oraz po 

opodatkowaniu należnymi podatkami – zysk przeznaczony na finansowanie działalności 

statutowej Fundacji, a także zapewnić tworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

6. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd 

Fundacji. 

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad 

obowiązujących osoby prawne, z uwzględnieniem rachunkowego wyodrębnienia form 

działalności (nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku 

publicznego, działalności gospodarczej) w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników każdej z tych działalności. 

§ 14 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w §10 pkt 2 Statutu jaka może być 

prowadzona przez Fundację jest: 

(1) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 

(2) PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe 

(3) PKD 85.31.B – Licea ogólnokształcące 

(4) PKD 85.31.C – Licea profilowane 

(5) PKD 85.32.A – Technika 

(6) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe 

(7) PKD 85.41.Z – Szkoły policealne 

(8) PKD 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb 

społecznych 
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(9) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych 

(10) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

(11) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 

(12) PKD 92.00.Z – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 

(13) PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych 

(14) PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych 

(15) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

(16) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 

(17) PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

(18) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

(19) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

(20) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

(21) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

(22) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet 

(23) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

(24) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych  sklepach 

(25) PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

(26) PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

(27) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(28) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

(29) PKD 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów 

(30) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

(31) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek 

(32) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza 

(33) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych 

(34) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami 

wideo i programami telewizyjnymi 

(35) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych 

(36)  PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów 

(37) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

(38) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relationship) i komunikacja 
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(39) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 

(40) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

(41) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

(42) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach 

(43) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna 

(44) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 

(45) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 

(46) PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego 

(47) PKD 85.41.C – Placówki doskonalenia nauczycieli 

(48) PKD 85.42.Z – Szkoły wyższe 

(49) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 

(50) PKD 88.1 – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych 

(51) PKD 88.9 – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 

(52) PKD 88.91 – Opieka dzienna nad dziećmi 

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa 

(uzupełniająca) w stosunku do działalności pożytku publicznego, która ma charakter 

dominujący. 

3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 15 

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe 

określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i 

nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.  

2. Kapitał założycielski, o którym mowa powyżej wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

3. Kapitał założycielski, o którym mowa w ust. 2 przeznaczony jest do prowadzenia 

działalności gospodarczej Fundacji.  

4. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) funduszu założycielskiego, 

b) zbiórek i innych społecznych akcji organizowanych przez lub na rzecz Fundacji, 

c) darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych 

poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne 

oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

d) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
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f) dywidend z tytułu uczestnictwa Fundacji w spółkach prawa handlowego, 

g) subwencji, dotacji, grantów krajowych i zagranicznych, 

h) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych, w 

szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynkach kapitałowych, zarówno w obrocie publicznym, jak i poza 

nim. 

5. Majątek Fundacji, a zwłaszcza nadwyżka przychodów nad kosztami, przeznaczony jest na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym także celów statutowych Fundacji 

oraz pokrycie kosztów jej działania.  W przypadku prowadzenia przez Fundację 

działalności gospodarczej, część dochodów, w wysokości określonej przez Fundatora, 

może być przeznaczona na jej rozwój. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza także wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w 

bankach i innych instytucja finansowych, prowadzących działalność zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

9. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu 

z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji 

w kolejnych latach jej funkcjonowania.  Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz 

jego wysokość określa Zarząd Fundacji. 

§ 16 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

członkowie Zarządu Fundacji lub 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 (dalej 

„Osoby bliskie”), 

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, 

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu 

Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz Osoby bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI  

§ 17 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, 

b) Rada Fundacji 

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, 

uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób 

podjęcia uchwały. 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacja. 

2. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Fundacji, 

powoływanych przez Radę Fundacji przy uwzględnieniu uprawnienia osobistego Fundatora 

określonego w §33 pkt (i) Statutu. 

3. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji każdorazowo pełni Fundator (jeżeli jest powołany do 

Zarządu) lub członek Zarządu  wskazany przez Fundatora.  

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 

Członka Zarządu, albo wskutek odwołania przez Radę Fundacji lub Fundatora. 

5. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdym czasie i nie 

wymaga uzasadnienia konkretną przyczyną. 

6. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji może nastąpić w razie: 

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 

Członka Zarządu, 

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

tej funkcji, 

c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Rada Fundacji może odwołać Członka Zarządu Fundacji w 

każdym czasie w drodze jednomyślnej uchwały bez konieczności wykazania, że zachodzą 

okoliczności wskazane w ust. 6 powyżej.  Taka uchwała nie wymaga uzasadnienia 

konkretną przyczyną jej podjęcia. 

8. Członek Zarządu powołany przez Fundatora w wykonaniu uprawnienia osobistego o 

którym mowa w §33 pkt (i) Statutu może być odwołany wyłącznie przez Fundatora, chyba 

że tak powołany Członek Zarządu dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

którego następstwem jest wyrządzenie szkody Fundacji. 

9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
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2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający 

samodzielnie. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie Zarządu jednoosobowo. 

Zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty 10.000,00 złotych oraz rozporządzanie majątkiem 

Fundacji o wartości rynkowej (wg stanu na dzień rozporządzenia) wyższej niż 10.000,00 zł, 

a także obciążenia majątku Fundacji o wartości wyższej niż 10.000,00 zł wymagają łącznego 

działania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

§ 20 

1. Szczegółowy tryb działania Zarządu może być określony w formie Regulamin Zarządu 

Fundacji przyjętego przez Zarząd jednomyślną uchwałą, z zastrzeżeniem że: 

(i) zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał, w siedzibie Fundacji, 

albo w innym miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu, o ile na takie miejsce 

odbycia zebrania Zarządu zostanie wyrażona zgoda przez cały Zarząd; 

(ii) zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Zarządu, albo na wniosek Fundatora składany w ramach realizacji uprawnień 

osobistych; 

(iii) o terminie i miejscu zebrania konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków 

Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem listownie (listem 

poleconym), elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesłanym na adres poczty elektronicznej podany przez 

członka Zarządu, albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio 

do członków Zarządu; zawiadomienia dokonuje Prezes Zarządu; 

(iv) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że Statut stanowi 

inaczej; w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji 

oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Radzie Fundacji.  

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie i mogą pozostawać z 

Fundacją w stosunku pracy. 

4. Warunki pracy i płacy osób zatrudnianych i/lub zatrudnionych przez Fundację, w tym 

członków Zarządu, określa Prezes Zarządu w oparciu o uchwalone przez Radę Fundacji 

zasady wynagradzania pracowników/zleceniobiorców Fundacji, działając w porozumieniu z 

Fundatorem.  Sprzeciw Fundatora co do wysokości płacy lub warunków pracy jest wiążący.  

W takim przypadku warunki pracy i płacy Prezes Zarządu określa w sposób wskazany 

przez Fundatora. 

5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników/zleceniobiorców Fundacji 

wypłacane są ze środków Fundacji. 

§ 21 

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu Fundacji pełni 

Dyrektor Fundacji (zwany dalej „Dyrektorem”), a jeżeli Dyrektor nie jest powołany – 

Prezes Zarządu. 

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Fundacji.  Dyrektorem może być wyłącznie osoba 

fizyczna, w szczególności Fundator.  Warunki pracy i płacy Dyrektora określa Zarząd 

Fundacji.  Postanowienie §20 ust. 4 Statutu ma odpowiednie zastosowanie. 
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3. Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji. 

4. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor. 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

3) ustalanie wielkości zatrudnienia, 

4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości 

środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, przy 

uwzględnieniu §21 ust. 2 Statutu, 

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o 

założenia uchwalone przez Radę Fundacji, 

6) realizacja programów działania Fundacji, 

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o 

fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie 

ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej 

wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji, 

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 

Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem do 

kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora, 

10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie oraz dokonywanie zmian 

Statutu na zasadach określonych w Statucie, 

11) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji na zasadach określonych w 

Statucie. 

§ 23 

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

§ 24 

1. Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne lub prawne wybrane i powoływane przez 

Fundatora.   

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji 

upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 

4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat.  Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie 

trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. 

Nie wyklucza to możliwości powołania tej osoby do Rady na czas trwania następnej 

kadencji.  

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 
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6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji. 

7. Członkowie Rady Fundacji: 

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

Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, lub 

podległości służbowej, 

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

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach 

członkowie Rady Fundacji otrzymują wynagrodzenie. 

8. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiera od kandydatów 

oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 7 lit. a) i lit. b) 

powyżej i po powołaniu członków Rady Fundacji przekazuje, złożone przez nich 

oświadczenia, Zarządowi Fundacji. 

9. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą (datą) upływu kadencji, złożenia 

rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

10. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez: 

a) Przewodniczącego Rady - z ważnych przyczyn; 

b) Radę Fundacji - uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym; 

c) Fundatora – na piśmie, w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia konkretną 

przyczyną, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

11. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 10 lit. c) powyżej nie może być wykonane przez 

Fundatora, jeżeli wskutek odwołania członka (członków) Rady Fundacji, w składzie Rady 

Fundacji pozostanie mniej niż 2 (dwóch) członków. 

§ 25 

1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji 

Przewodniczący Rady Fundacji.  Przewodniczący zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady 

Fundacji. 

2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi 

inaczej.  W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 26 

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

niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz 

posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

(i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z uwzględnieniem §18 ust. 

8 Statutu i uprawnienia osobistego Fundatora wskazanego w §33 pkt (i) Statutu, 

(ii) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji, 

(iii) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

(iv) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji, 

(v) uchwalanie zmian Statutu Fundacji na zasadach określonych w Statucie, 



strona 12 z 15 

(vi) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału 

zgromadzonych środków, 

(vii) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, 

(viii) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

(ix) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do 

wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących 

z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem §20 ust. 4 i §21 

ust. 2 Statutu, 

(x) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 

ROZDZIAŁ VI 

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI 

§ 27 

1. Fundator może ustanowić Radę Programową Fundacji (zwaną dalej „Radą Programową”) 

określając jej skład, zakres obowiązków, oraz ustala regulamin Rady Programowej.   

2. Ustanowioną i obsadzoną Radę Programową Fundator może znieść w każdym czasie, bez 

konieczności podania uzasadnienia. 

§ 28 

1. Powołania członków Rady Programowej i ich odwołania dokonuje Fundator w formie 

pisemnej. 

2. Rada Programowa nie jest organem Fundacji. 

3. Rada Programowa pełni funkcję doradczą, przy czym zalecenia, opinie i wytyczne 

wydawane przez Radę Programową nie wiążą Zarządu Fundacji. 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU 

§ 29 

1. Zmiany Statutu, z zastrzeżeniem §30 i §31 Statutu, dokonuje Rada Fundacji:  

a) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, albo 

b) na wniosek Zarządu Fundacji, albo 

c) na wniosek Fundator. 

2. Rada Fundacji dokonuje zmiany w Statucie w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w 

obecności wszystkich członków Rady Fundacji.  

3. Dokonując zmiany Statutu na zasadzie z ust. 1 lit. a) powyżej Rada Fundacji jest 

zobowiązana zawiadomić Zarząd i Fundatora o planowanej zmianie przekazując im projekt 

uchwały zmieniającej Statut, nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowaną datą 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu.  Fundator oraz Zarząd mogą zgłosić na piśmie 

sprzeciw wobec planowanej zmianie Statutu, informując Radę Fundacji o sprzeciwie nie 

później niż w terminie 3 (trzy) dni od daty otrzymania projektu uchwały zmieniającej Statut.  

Rada Fundacji nie jest związania sprzeciwem zgłoszonym przez Zarząd. 

4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Fundatora Rada Fundacji traci uprawnienie do 

dokonania planowanej zmiany Statutu.  
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5. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej Rada Fundacji jest obowiązana 

poinformować Fundatora o wniosku Zarządu przekazując mu projekt uchwały zmieniającej 

Statut, nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowaną datą podjęcia uchwały w sprawie 

zmiany Statutu.  Uchwała o zmianie Statutu nie może być poddana pod głosowanie 

wcześniej niż na 7 (siedem) dni od daty doręczenia Fundatorowi projektu uchwały 

zmieniającej Statut.  Fundator może zgłosić na piśmie sprzeciw wobec planowanej zmianie 

Statutu, informując Radę Fundacji o sprzeciwie nie później niż w terminie 3 (trzy) dni od 

daty otrzymania projektu uchwały zmieniającej Statut.  Rada Fundacji jest związania 

sprzeciwem zgłoszonym przez Fundatora. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej Rada Fundacji jest związana 

wnioskiem Fundatora i ma obowiązek dokonania zmiany Statutu zgodnie z tym wnioskiem 

nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania wniosku Fundatora. 

§ 30 

1. W przypadku w jakim Rada Fundacji nie jest w pełni obsadzona, zmiany Statutu dokonuje 

Zarząd Fundacji: 

a) z własnej inicjatywy, albo 

b) na wniosek Fundator. 

2. Dokonując zmiany Statutu na zasadzie z ust. 1 lit. a) powyżej Zarząd Fundacji jest 

zobowiązany zawiadomić Fundatora o planowanej zmianie Statutu przekazując mu projekt 

uchwały zmieniającej Statut, nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowaną datą 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu.  Fundator może zgłosić na piśmie sprzeciw 

wobec planowanej zmianie Statutu, informując Zarząd Fundacji o sprzeciwie nie później 

niż w terminie 3 (trzy) dni od daty otrzymania projektu uchwały zmieniającej Statut.  

Zarząd Fundacji jest związany sprzeciwem zgłoszonym przez Fundatora i traci uprawnienie 

do dokonania planowanej zmiany Statutu. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej Zarząd Fundacji jest związany 

wnioskiem Fundatora i ma obowiązek dokonać zmiany Statutu zgodnie z tym wnioskiem 

nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania wniosku Fundatora. 

4. Zarząd Fundacji dokonuje zmiany Statutu w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w 

obecności wszystkich członków Zarządu.  

§ 31 

Jeżeli Rada Fundacji lub Zarząd Fundacji nie dokonają zmiany Statutu w przypadkach o których 

mowa w §29 i §30 powyżej, zmiany Statutu dokonuje Fundator. 

§ 32 

Zmiany Statutu dotyczące: 

(i) celów Fundacji określonych w akcie założycielskim,  

(ii) uprawnień osobistych Fundatora 

wymagają dla swej skuteczności uprzedniej pisemnej zgody Fundatora.  

ROZDZIAŁ VIII 

UPRAWNIENIA OSOBISTE FUNDATORA 

§ 33 

Fundatorowi przysługują uprawnienia osobiste w ramach których jest on uprawniony do: 

(i) powoływania jednego członka Zarządu, 
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(ii) odwołania członków Zarządu Fundacji, 

(iii) pełnienia funkcji Prezes Zarządu Fundacji w razie powołania do Zarządu Fundacji, 

(iv) powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu członkowi Zarządu Fundacji, 

(v) powołania członków Rady Fundacji, 

(vi) odwołania członka Rada Fundacji na zasadach wskazanych w §24 ust. 10 lit. c) 

Statutu, 

(vii) wnioskowania o dokonanie zmian w Statucie, 

(viii) zgłaszania sprzeciwów o których mowa w §20 ust. 4, §29 i §30 Statutu,  

(ix) dokonanie zmiany Statut na zasadach wskazanych w §31 Statutu, 

(x) ustanowienia i zniesienia Rady Programowej, określenia jej składu, zakresu 

obowiązków, ustalenia regulaminu Rady Programowej, powołania i odwołania 

członków Rady Programowej, 

(xi) decydowania o połączeniu Fundacji, na zasadach wskazanych w §35 ust. 2 Statutu, 

(xii) decydowania o likwidacji Fundacji, na zasadach wskazanych w §36 ust. 3 Statutu, 

(xiii) powoływania i odwoływania likwidatora na zasadach wskazanych w §37 ust. 1 i ust. 2 

Statutu, 

(xiv) wskazania podmiotu któremu następuje przekazanie środków finansowych i majątku 

Fundacji pozostałych po jej likwidacji, na zasadzie z §37 ust. 3 Statutu. 

ROZDZIAŁ IX 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

§ 34 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem 

§35 Statutu. 

3. Decyzja o połączeniu z inną fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w 

obecności wszystkich członków Zarządu. 

§ 35 

1. Decyzja o połączeniu z inną fundacją dla swej skuteczności wymaga uprzedniej zgody 

Fundatora, wyrażonej na piśmie.  Zarząd Fundacji informuje Fundatora na piśmie o: 

a) fundacji z jaką ma połączyć się Fundacja, wskazując w szczególności: nazwę fundacji, 

numer pod jakim fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i załączając 

aktualny statut tej fundacji; 

b) zasadniczych warunkach na jakich połączenie ma nastąpić; 

c) skutkach finansowych wynikających dla Fundacji związanych z planowanym połączeniem.  

2. Jeżeli Fundator, nie później niż w terminie 14 (czternaście dni) od daty otrzymania 

zawiadomienia nie wyrazi zgody na połączenie, połączenie Fundacji nie może być 

dokonane. 
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ROZDZIAŁ X 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 36 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub w przypadku niemożności realizacji 

celów, dla których została powołana. 

2. Decyzja o likwidacji Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, z 

zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

3. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga, dla swej skuteczności, uprzedniej zgody Fundatora, 

wyrażonej na piśmie, chyba że konieczność podjęcia uchwały o likwidacji wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§ 37 

1. W razie likwidacji Fundacji likwidatorem jest Prezes Zarządu, a jeżeli Prezes Zarządu nie 

wyrazi zgody na przyjęcie obowiązków Likwidatora lub po ich przyjęciu zrezygnuje, 

umorze albo zostanie odwołany Likwidatorem jest osoba fizyczna wskazana przez 

Fundatora, która przyjmie wybór na Likwidatora Fundacji. 

2. Likwidator Fundacji może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przekazane 

podmiotowi związanemu z celami działania Fundacji, wskazanemu przez Fundatora. 

ROZDZIAŁ XI 

ROK OBROTOWY 

§ 38 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy 

się z dniem 31 grudnia 2015 roku. 

 

Warszawa, dnia 20 lipca 2020r. 

 

 

Katarzyna Dulnik 

Prezes Zarządu 
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Andrzej Gruszczyński 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

____________________________ 

 

 

Wojciech Dulnik 

Członek Zarządu 
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