
STATUT FUNDACJI ROZWOJU EDUKACJI COSMOPOLITAN

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Nazwa fundacji brzmi: „Fundacja Rozwoju Edukacji Cosmopolitan” zwana dalej 
“Fundacją”, ustanowiona przez Anetę Zajdel i Gabriel Zajdla zwanych dalej Fundatorami, 
aktem notarialnym Kancelarii Notarialnej Olgi Chmielowskiej w Krośnie, w dniu 5 grudnia 
2022 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego, oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Fundacja jest organizacją ogólnopolską, a jej siedzibą jest miasto Krosno. 

4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień 
niniejszego Statutu 

§ 2 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym do właściwego  
realizowania celów może ona prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, tworzyć inne 
jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki prawa handlowego. 

§ 3

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4

1. Fundacja ma prawo używać logo i pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

§ 6. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

§7 

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, związków o tym samym 
lub podobnym charakterze działania. 



Majątek i dochody Fundacji  

§8 

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 5.000 (pięć tysięcy złotych) 
ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, który został przekazany przez Fundatorów 
w formie gotówkowej i rzeczowej. W przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji o 
prowadzeniu działalności gospodarczej z Funduszu założycielskiego wyodrębniona zostanie kwota 
1.000 (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na ten cel.  

§9  

Majątek zwiększać mogą wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, środki pochodzące z Unii 
Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, jednostek samorządu terytorialnego, 
budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez 
Fundację w toku jej działania.  

§10 

Dochody Fundacji mogą w szczególności pochodzić: 

A) z aukcji internetowych,

B)  z odsetek bankowych,

C) z darowizn, spadków, zapisów,

D) z subwencji osób prawnych,

E) z działalności gospodarczej,

F) z innych, przewidzianych prawem, źródeł,

G) z majątku własnego Fundacji,

H) z operacji finansowych,

I) z dotacji ze środków publicznych i prywatnych,

J) ze zbiórek publicznych.

§11

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 



3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów 
przewyższających wartość mienia przyjmowanego. W przypadku powołania Fundacji do 
dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem 
inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

4. Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd.

5. W razie likwidacji Fundacji, wszystkie pozostałe składniki jej majątku mają być przekazane na 
rzecz podmiotu wskazanego przez Fundatorów.  

§12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresach określonych przez Fundatorów. 

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd Fundacji. 

3. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który Fundacja złoży sprawozdanie finansowe to 31 
grudnia 2023.

 
Cele Fundacji 

§ 13

1. Fundacja została ustanowiona w celu podejmowania działań na rzecz m. in.: 

wspierania, aktywizacji i integracji lokalnych grup społecznych, w szczególności działających 
na rzecz dostępu do edukacji, wyrównywania szans i poprawy jakości życia mieszkańców 
danego obszaru 
rozwoju edukacji domowej, demokratycznej oraz innych form edukacji aktywnej i odwróconej, 
ukierunkowanej na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych i/lub niepełnosprawnych oraz 
wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do w/w edukacji 
integracji międzynarodowej, międzykulturowej i międzypokoleniowej 
rozwoju wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania inicjatyw 
obywatelskich 
wspierania placówek oświatowych oraz rad rodziców w zakresie współpracy międzysektorowej 
oraz pozyskiwania środków na działalność edukacyjną i rozbudowę infrastruktury 
rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
tworzenia ośrodków kultury 
tworzenia ośrodków pomocy prawnej, w szczególności związanej z przemocą, dyskryminacją 
oraz oddłużaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
tworzenia ośrodków sportu, rekreacji i rehabilitacji
tworzenia ośrodków edukacyjnych i oświatowych



 
§ 14 

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
 
a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

podejmowanie różnorodnych działań na rzecz edukacji, rehabilitacji, integracji i aktywizacji 
społecznej osób z dysfunkcjami i/lub niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
lub wykluczonych m. in. z powodu wieku i/lub stanu zdrowia 
prowadzenie ośrodków bezpłatnej pomocy prawnej 
udzielanie pomocy prawnej rodzinie oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 
podnoszenie i rozwijanie wiedzy i świadomości prawnej w celu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz kształtowania  
społeczeństwa otwartego 

 
b) w zakresie działalności charytatywnej:  

organizowanie kampanii fundraisingowych, w szczególności na rzecz placówek oświatowych, 
wychowawczych, opiekuńczych (w tym dla seniorów), hospicjów dla dzieci oraz domów dla 
samotnych matek, organizowanie kampanii fundraisingowych na rzecz osób z dysfunkcjami i/
lub niepełnosprawnych oraz leczenia krajowego i zagranicznego dzieci 
organizowanie kampanii fundraisingowych na rzecz samotnych matek (w szczególności 
niepełnoletnich oraz ofiar przemocy domowej) 
organizowanie kampanii fundraisingowych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku 
kataklizmów (m.in. powodzi) lub innych zdarzeń losowych (m. in. pożarów lub wybuchów 
gazu) 

 
c) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

organizowanie warsztatów, przedstawień teatralnych i muzycznych, wystaw, parad, pokazów i 
konferencji związanych ze świętami narodowymi, dniami pamięci i wydarzeniami szczególnie 
istotnymi dla naszego kraju, podejmowanie działań aktualizujących w świadomości dzieci i 
młodzieży patriotyzm i poczucie polskości, a jednocześnie przynależności do społeczeństwa 
europejskiego z zachowaniem własnej narodowej tożsamości 
podejmowanie działań na rzecz promowania przez dzieci, młodzież i dorosłych zwyczajów i 
tradycji związanych z poszczególnymi regionami naszego kraju 
organizowanie międzynarodowych działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych propagujących 
kulturę, tradycje i zwyczaje mniejszości narodowych (w szczególności zamieszkujących 
Podkarpacie) 
prowadzenie warsztatów artystycznych (m. in. z zakresu wyrobu biżuterii, ceramicznych, 
plastycznych, muzycznych i innych) 
prowadzenie zajęć teatralnych prowadzenie warsztatów fotograficznych  

d) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego:  

organizowanie wielojęzykowych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli 
mniejszości narodowych lub obcokrajowców studiujących lub pracujących w Polsce 



organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych mające na 
celu zwiększenie ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej 
organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (ze szczególnym 
nastawieniem na zajęcia językowe) 
prowadzenie zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla osób różnych narodowości

 

e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej:  

tworzenie prozdrowotnych ośrodków edukacyjnych 
tworzenie ośrodków rehabilitacyjnych 
tworzenie projektów mających na celu zwiększanie świadomości zależności pomiędzy 
zdrowiem a prawidłowym odżywianiem i aktywnością fizyczną (m. in.: związanych z 
naturalnym karmieniem małych noworodków i małych dzieci) 
współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci 
organizowanie warsztatów kulinarnych w kontekście zdrowego odżywiania 
tworzenie projektów mających na celu promocję ekologicznych produktów spożywczych 
tworzenie projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości związanej ze zdrową 
żywnością, w szczególności wytwarzaną domowymi sposobami przez rodziny 
współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie warsztatów związanych ze zdrowym 
odżywianiem, higieną osobistą oraz  
prawidłową pielęgnacją ciała
współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie tworzenia kampanii fundarisingowych 
mających na celu polepszenie infrastruktury tych placówek związanej ze zdrowiem i 
odżywianiem dzieci, sportem, rekreacją i rehabilitacją 
tworzenia ośrodków sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych 
tworzenie ośrodków diagnostycznych, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych 
prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa przedmedycznego i udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków zaistniałych w czasie 
uprawiania sportów (w tym ekstremalnych) oraz turystyki (w tym  
turystyki kwalifikowanej) 
tworzenie klubów sportowych (ze szczególnym nastawieniem na sporty ekstremalne i turystykę 
kwalifikowaną) podejmowanie działań na rzecz propagowania aktywnego trybu życia poprzez 
angażowanie w zajęcia sportowe rodzin (w szczególności seniorów) 
organizowanie turniejów / zawodów / mistrzostw sportowych dla mieszkańców osiedli 
angażowanie młodzieży w budowę osiedlowych ścianek wspinaczkowych, boulderowni, 
małpich gajów i innych miejsc umożliwiających aktywność fizyczną 
tworzenie młodzieżowych grup ratownictwa przedmedycznego 
prowadzenie szkoleń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wszelkich form zajęć z 
elementami sportu i turystyki  

f) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy: 

podejmowanie działań aktywizujących zawodowo osoby z dysfunkcjami i/lub niepełnosprawne 
lub ich rodziny
podejmowanie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy w ramach prowadzonych przez Fundację 
projektów oraz działalności gospodarczej
tworzenie biur co-workingowych przyjaznych pracującym rodzicom



tworzenie projektów ułatwiających powrót na rynek pracy kobietom nieaktywnym zawodowo w 
czasie poświęconym na opiekę nad dziećmi
tworzenie projektów wspierających tworzenie miejsc pracy przyjaznych młodym matkom oraz 
samotnym rodzicom
wspieranie działań pracodawców w zakresie tworzenia przyzakładowych miejsc opieki nad 
dziećmi
wspieranie działań pracodawców w zakresie tworzenia elastycznych form zatrudnienia
tworzenie projektów mających na celu wspieranie i rozwój rękodzielnictwa, certyfikowanie 
wyrobów oraz ich promocję i sprzedaż, również poza granicami kraju
tworzenie projektów mających na celu promowanie polskich wyrobów (m. in. rękodzieła i 
artykułów spożywczych) poza granicami kraju i Unii Europejskiej
tworzenie kampanii promujących sprzedaż wyrobów rękodzielniczych z przeznaczeniem 
środków na edukację i rehabilitację dzieci z dysfunkcjami i/lub niepełnosprawnych oraz 
dotkniętych ciężkimi chorobami (w szczególności nowotworowymi i chorobami serca)
tworzenie projektów mających na celu aktywizację zawodową kobiet
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, a także działań wspomagających rozwój demokracji:
podejmowanie różnorodnych działań wspierających inicjatywy obywatelskie (w szczególności 
dotyczących działań na rzecz społeczności lokalnych)
podejmowanie różnorodnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania w rozwój 
demokracji (w szczególności poprzez aktywny udział w wyborach czy podejmowania decyzji w 
sprawach wspólnot mieszkańców osiedli, miast, wsi czy gmin)
tworzenie grup społecznych mających za zadanie angażowanie się w podnoszenie standardu 
życia członków danej społeczności (m. in. w zakresie zwiększania bezpieczeństwa)
współpracę z placówkami oświatowymi i samorządami lokalnymi w zakresie tworzenia i 
umacniania społeczeństwa obywatelskiego
prowadzenie edukacji prawnej przez dostarczanie wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, 
kształtowanie nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne, 
nabywanie umiejętności odnalezienia się w sytuacji związanej z problemami natury prawnej
prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych
prowadzenie doradztwa zawodowego

h) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności 
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami:

tworzenie międzynarodowych ośrodków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych
tworzenie szkół i innych form edukacji dla trenerów i tutorów
tworzenie pracowni edukacyjnych, w szczególności dla rodzin edukujących domowo
tworzenie szkół demokratycznych
podejmowanie różnorodnych działań mających na celu rozwój edukacji odwróconej
tworzenie projektów dla szkół wyższych, mających na celu integrację i zwiększenie stopnia 
komunikacji w języku polskim obcokrajowców studiujących w Polsce
tworzenie projektów mających na celu angażowanie obcokrajowców studiujących w Polsce w 
działalność edukacyjną na rzecz placówek oświatowych (w szczególności w zakresie promocji 
kultur oraz nauki języków obcych)
współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie działań fundraisingowych na rzecz tych 
placówek (w szczególności w zakresie tworzenia infrastruktury sportowej, kampanii i 
infrastruktury związanej z prawidłowym odżywianiem oraz zdrowiem i rehabilitacją)



współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie działań fundraisingowych na rzecz 
organizacji zielonych i białych szkół oraz innych wyjazdowych form edukacyjnych dla dzieci 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
tworzenie projektów na rzecz placówek oświatowych w zakresie prowadzenia kampanii 
fundraisingowych przez uczniów na rzecz własną (m. in. finansowanie wyjazdów edukacyjnych) 
i/lub placówki
tworzenie projektów na rzecz placówek oświatowych w zakresie prowadzenia kampanii 
fundraisingowych przez rady rodziców
tworzenie projektów mających na celu podejmowanie przez uczniów i studentów działań na 
rzecz społeczności lokalnych
współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie mediacji rówieśniczych
prowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji w zakresie mediacji i negocjacji
upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji i możliwości jej wykorzystywania
działanie na rzecz rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów
rozwijanie i propagowanie idei mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i 
pozasądowych
prowadzenie kursów językowych z języka polskiego dla obcokrajowców
prowadzenie kursów europejskich języków obcych
prowadzenie kursów mających na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych a także seniorów. 

i) w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych oraz turystyki i krajoznawstwa:

organizowanie obozów / wypraw międzynarodowych
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży m. in.: w formie obozów i spływów kajakowych
organizowanie wycieczek, rajdów, biwaków i innych form turystyki (w tym turystyki 
kwalifikowanej)
organizowanie wypraw wysokogórskich
organizowanie szkoleń m. in.: z zakresu opieki nad dziećmi, animacji, rezydentury i pilotażu, 
kierowania placówkami wypoczynkowymi, specjalistycznego ratownictwa przedmedycznego

j) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

tworzenie obywatelskich (osiedlowych, młodzieżowych) patroli ekologicznych
organizowanie systematycznych (osiedlowych) zbiórek surowców wtórnych
angażowanie dzieci i młodzieży w zbiórki surowców wtórnych w ramach prowadzonych przez 
placówki oświatowe kampanii fundraisingowych
prowadzenie warsztatów artystycznych z wykorzystywaniem odpadków z gospodarstw 
domowych
organizowanie przy współudziale projektantów wnętrz zajęć / warsztatów mających na celu 
projektowanie i wykonywanie domowych systemów segregacji śmieci
współpracowanie ze szkołami i samorządami lokalnymi w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego
tworzenie projektów mających na celu ochronę terenów zielonych (szczególnie miejskich, w 
tym parków)
tworzenie projektów mających na celu zagospodarowanie osiedlowych terenów zielonych oraz 
zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie tworzenia atrakcyjnych aranżacji balkonów, 
ogródków oraz terenów przy budynkach mieszkalnych



k) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:

tworzenie ośrodków szkoleniowych dla wolontariuszy
podejmowanie różnorodnych działań mających na celu propagowanie i rozwijanie wolontariatu 
pracowniczego
podejmowanie różnorodnych działań mających na celu rozwój wolontariatu międzynarodowego
tworzenie projektów wymian międzynarodowych i wyjazdów studyjnych

l) w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka:

prowadzenie projektów mających na celu zwiększenie świadomości rodziców w zakresie 
edukacji i zrównoważonego rozwoju dzieci
prowadzenie szkół i innych form edukacji dla rodziców i/lub opiekunów
prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla niań i opiekunów małych dzieci
prowadzenie przedszkoli i innych miejsc opieki nad małymi dziećmi
prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom
tworzenie ośrodków mediacji oraz szkół komunikacji dla rodziców
tworzenie ośrodków pomocy prawnej m. in. dla rodziców walczących o prawo do kontaktów z 
dziećmi
tworzenie kampanii na rzecz promocji naturalnego karmienia dzieci oraz projektów 
wspierających matki karmiące piersią

ł) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

podejmowanie różnorodnych działań na rzecz współpracy z placówkami oświatowymi i 
samorządami lokalnymi w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed patologiami
podejmowanie różnorodnych działań mających na celu niwelowanie, zapobieganie 
występowaniu i szerzeniu się, oraz ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w szczególności 
narkomanii, alkoholizmu, prostytucji (w szczególności osób nieletnich) i przemocy (w 
szczególności w szkołach i rodzinach)

m) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

tworzenie projektów wspierających liderów pragnących docelowo stworzyć organizacje 
pozarządowe
tworzenie biur co-workingowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (w 
szczególności z małych miejscowości i obszarów wiejskich)
wspieranie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu i realizowaniu kampanii 
fundraisingowych.

2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu (w formie audycji, filmów, 
artykułów, reportaży, wywiadów, spotów reklamowych i innych) oraz za pomocą wydawnictw 
wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji
tworzenie kampanii społecznych
współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie celów statutowych Fundacji
skupianie wokół misji i celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami (w szczególności 
młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych, naukowych i 
biznesowych)



organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru 
kształcenia ustawicznego
udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących w 
swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji 
organizowanie spotkań / szkoleń / konferencji i innych form działań służących wymianie 
doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami 
Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom 
zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

§ 15

1. Fundacja może prowadzić w zakresie objętym celami, dla których ją powołano działalność 
gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, samodzielnie lub w kooperacji z 
innymi podmiotami krajowymi.

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja, 
Fundacja prowadzić będzie po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
85.59.A Nauka języków obcych
85.41.A Szkoły policealne

3. Środki finansowe wypracowane z działalności gospodarczej, służą realizacji celów statutowych 
Fundacji.

4. Działalność pożytku publicznego Fundacji może być wykonywana odpłatnie bądź nieodpłatnie.



Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są: 
1. Fundatorzy, 
2. Zarząd Fundacji. 

§ 17

1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmują 
postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie. 

2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. Jeżeli do Zarządu zostanie powołany 
jeden z Fundatorów, kompetencje Fundatorów w tym czasie wykonuje wyłącznie Fundator nie 
będący członkiem Zarządu. 

§ 18

Do kompetencji Fundatorów należy: 
1. Powoływanie członków Rady Honorowej Fundacji wraz z nadawaniem jej członkom statusu 

Zasłużonego dla Fundacji. Członkowie Rady Honorowej Fundacji nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności cywilno prawnej za działania Fundacji. 

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. 
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tych organów 

absolutorium z działania. 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji. 

§ 19

Zarząd Fundacji
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie mniej niż jedna osoba w tym Prezes, powoływany i 

odwoływany przez Fundatorów. 
2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator (jeden z fundatorów), chyba, że powoła on do 

pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. 
3. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieokreślony. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu lub też w 

skutek odwołania. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
wykonywanie działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 
członka Zarządu, 
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej 
funkcji, 
nie spełniania obowiązków członka Zarządu, przez okres dłuższy niż 2(dwa) miesiące, 
nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

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



6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Fundatorów. 

7. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy 
członkowie Zarządu. 

8. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem 
urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się 
miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. 

9. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w 
nim członków Zarządu Fundacji. 

10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co 
najmniej połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

11. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
12. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze 

głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy 
głosowania. 

13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 
14. Obsługa administracyjna Zarządu należy do Biura Fundacji. 
15. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
16. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji. 
3. Ustalanie wielkości zatrudnienia. 
4. Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z 

Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Umowy o pracę z pracownikami 
Fundacji podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia 
wcześniej uchwalone. 

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 
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. 
10. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału 

Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

§ 21

Sposób Reprezentacji
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji do
wartości 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz do składania w tych sprawach podpisów w 
imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu w sposób samodzielny, zaś w sprawach 
przekraczających w/w kwotę, konieczne jest współdziałanie Prezesa i jednego członka zarządu 
łącznie



2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach innych niż majątkowe składa Przed 
Zarządu.

3. W przypadku, gdy Zarząd składa się tylko z Prezesa przysługują mu prawa i obowiązku 
Zarządu Fundacji.

§ 22

Pracownicy Fundacji
Pracownicy Fundacji podlegają Zarządowi w szczególności zaś Zarząd nawiązuje i rozwiązuje 
stosunek pracy z pracownikami fundacji oraz określa ich wynagrodzenie w granicach i na zasadach 
określonych regulaminie zatwierdzonym przez Fundatora.

§ 23
Zmiana Statutu
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 24
Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może się połączyć z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym obowiązany
jest on uzyskać zgodę na połączenie od Fundatorów.

§ 25

Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorem Fundacji są Fundatorzy.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w uzgodnieniu z Fundatorami.
4. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji fundacji
decyduje Zarząd.

Fundatorzy


