
STATUT   

FUNDACJI UCZ SIĘ ZDROOOWIA 
      

 

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Ucz Się Zdrooowia", zwana dalej Fundacją, którą ustanowili: 

Małgorzata Stanior i Dariusz Barciś zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 07 

września 2021 roku, repetytorium A Nr 2851/2021 sporządzonym przez notariusza Katarzynę 

Biewald, Kancelaria Notarialna w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 18A. 

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach, 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 
 
 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

3. Fundacja może:  

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą; 

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach, 

stowarzyszeniach oraz innych formacji społecznych; 

3) dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych; 

4) używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę; 

5)  używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Ucz Się Zdrooowia, a 

także pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji; 

6) być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania i  dopuszczonych prawem polskim. 

 

 

§ 3 

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

 

§ 4 

 

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

 



      § 5 

 

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym. 

 

 

§ 6 

 

Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.  

 

 

§ 7 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 

      

 

         § 8 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery i inne odznaczenia  

oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym  

i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji 

albo dla realizacji lub promocji celów statutowych Fundacji. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

 

§ 9 

 

Celami Fundacji są: 

1) Promocja zdrowego żywienia i żywności ekologicznej. 

2) Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.  

3) Promocja prawidłowego rozwoju dzieci. 

4) Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
5) Działalność  na  rzecz  przeciwdziałania  uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu. 

6) Działalność  na  rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz 

udziela nie wszechstronnej pomocy tym osobom. 

7) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, kultury, sztuki, sportu 

i rekreacji  wśród osób starszych, dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp. 

8) Wspieranie i rozwój wolontariatu. 

9) Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

10) Edukacja w zakresie żywienia i zdrowej żywności. 

11) Edukacja kobiet w ciąży i dzieci. 

12) Promocja zdrowych i ekologicznych produktów wytwarzanych przez polskich 

producentów żywności. 

13) Edukacja w zakresie wytwarzania żywności ekologicznej i ochrony środowiska. 



14) Promocja polskich zdrowych tradycji żywieniowych.  

15) Promocja i edukacja w zakresie ekologicznego żywienia w polskich domach. 

16) Działalność na rzecz dobra publicznego, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji.  

17) Edukacja muzyczna, promowanie regionalnych artystów. 

18) Edukacja w zakresie aktywności fizycznej.  

19) Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia.  

20) Edukacja w zakresie tlenoterapii.  

21) Edukacja w zakresie naturalnych metod leczenia chorób.  

22) Edukacja w zakresie leczenia biorezonansem.  

23) Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowia w przedszkolach, 

szkołach i instytucjach, firmach.  

24) Szeroko rozumiana edukacja grup zawodowych i społecznych w kontekście zdrowego 

stylu życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i niwelowania skutków otyłości. 

25) Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego 

odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia 

i zapobiegania chorobom dietozależnym. 
26) Działalność edukacyjna w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego 

żywienia i o zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia. 
27) Działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego 

odżywiania i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie. 
28) Profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji. 
29) Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji. 

30) Ochrona i promocja zdrowia. 
31) Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej 

jakościowo produkcji żywności. 
32) Propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej. 
33) Prowadzenie edukacji ekologicznej. 

34) Promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i 

różnorodności kulturowej. 
35) Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej. 
36) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

37) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
38) Działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie zdrowia, edukacji i 

nauki, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ekologii, ochrony środowiska. 
39) Budowanie i promowanie produktów marki własnej. 
40) Edukacja w zakresie public relations. 

41) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

42) Edukacja dotycząca rynku pracy. 

43) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

44) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 
 

 

§ 10 

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną 

działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  o zakresie prowadzenia działalności 

pożytku publicznego decyduje Zarząd Fundacji. 

 



 

ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI  

 

      § 11 

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

1) Szkolenia i prelekcje podnoszące świadomość żywieniową, połączone z warsztatami lub 

oddzielnie. 

2) Organizację i udział w imprezach, konferencjach, targach, festiwalach, festynach, 

tradycyjnych jarmarkach kulinarnych promujących: 

a) ekologiczną żywność, 

b) zdrowe nawyki żywieniowe, 

c) polską ekologiczną produkcję rolną,  

d) działania edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia rodzinnego. 

3) Organizację i udział w kongresach, konferencjach, seminariach, targach, szkoleniach i 

innych wydarzeniach podnoszących świadomość i wiedzę nt. rynku pracy dla osób 

długotrwale bezrobotnych, wykluczonych i młodych. 

4) Organizację i udział w imprezach, festiwalach, festynach, tradycyjnych jarmarkach i 

innych wydarzeniach podnoszących świadomość i wiedzę muzyczną, połączone z 

warsztatami lub oddzielnie. 

5) Organizację turnusów odchudzających oraz promujących zdrowy i aktywny tryb życia.  

6) Organizację prelekcji i warsztatów z zakresu wspierania psychologicznego, coaching i 

wspieranie osób, chcących zmienić nawyki żywieniowe, schudnąć i rozpocząć nowy, zdrowy 

tryb życia - zajęcia psychologiczne i fizjoterapeutyczne połączone z warsztatami lub 

oddzielnie. 

7) Organizację prelekcji, warsztatów dbających o aktywność fizyczną, zdrowy rozwój dzieci i 

dorosłych. (fizjoterapia, logopedia oraz działania związane z zajęciami dla dzieci pod kątem 

logopedii, zajęć sensorycznych itp.)  

8) Organizację dni zdrowia oraz dni otwartych z zakresu zdrowego i aktywnego trybu życia.  

9) Zwrotnego lub bezzwrotnego finansowania albo dofinansowania wszelkich inicjatyw, 

zgodnych z celami Fundacji. 

10) Współpracę z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), 

z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i 

za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji. 

11) Organizację prelekcji na temat profilaktyki antynowotworowej. 

12) Tworzenie i współudział w opracowaniu programów rozwoju lokalnego 

i regionalnego. 

13) Organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie seminariów, sympozjów, konferencji, 

kursów, szkoleń, wystaw i innych imprez w dziedzinach objętych celami działania Fundacji; 

14) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zbieżnym z celami statutowymi 

Fundacji. 

15) Udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej i 



kulinarnej, ekologicznej, ochrony środowiska. 

16) Organizowanie wycieczek, wyjazdów pilotażowych, wycieczek objazdowych, degustacji, 

wczasów i obozów tematycznych. 

17)  Tworzenie i udział w tworzeniu polskich szlaków kulinarnych i turystycznych. 

18) Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. 

19) Organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp. 

20)  Prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych. 

21)  Prowadzenie ośrodków realizujących cele Fundacji. 

22) Wspieranie finansowego i rzeczowego osób, podmiotów i instytucji realizujących 

inicjatywy zgodne z celami Fundacji. 

23) Pracę na rzecz środowiska lokalnego. 

24) Realizację programów i działań propagujących rozwój sportu i turystyki czynnej oraz 

tworzenie infrastruktury w rejonach o bogatych walorach krajobrazowych, turystycznych i 

słabo rozwiniętej infrastrukturze. 

25) Organizację i udział w spotkaniach wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

26) Organizację, udział w spotkaniach oraz współpracę z firmami w branży public relations i 

reklamy wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

27) Organizacja imprez o charakterze masowym, wystaw, koncertów, przedstawień oraz 

wszystkich innych form propagujących działalność Fundacji.  

27) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

28) Prowadzenia biura Fundacji oraz działalności gospodarczej. 

 

 

§ 12 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

osób fizycznych, Fundacji, Stowarzyszeń zbieżnych z celami Fundacji. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK FUNDACJI 
 
 

§13 

 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2100 złotych         

(słownie: dwa tysiące sto złotych ) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia. 

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1100 złotych na prowadzenie działalności 

statutowej oraz w kwocie 1000 złotych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

 

 

 



§ 14 

 

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być 

uszczuplony bez zgody Fundatorów. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. 

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach 

wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie 

majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu 

inwestycji przed jej dochodowością. 

3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 

75% jego wartości majątku fundacji, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem 

składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości. 

 

§ 15 

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w 

szczególności z:  

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych,  

3)  papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, 

5) ofiarności publicznej, 

6) dochodów z kwest, zbiórek, imprez publicznych oraz prywatnych, 

7) nawiązek,  

8) grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług, środków 

unijnych, 

9) świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC, 

10) aukcji internetowych, 

11) zbiórek i imprez publicznych, 
12) loterii, aukcji, 
13) dochodów z majątku Fundacji, 

14) odsetek bankowych, 
15) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
16) odpłatnej działalności statutowej, 
17) działalności gospodarczej, 
18) innych źródeł przewidzianych przez prawo. 

 

 

 

§ 16 

 

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 



§ 17 

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej 

lub łącznej w wysokości równej lub wyższej niż 500 (słownie: pięćset) złotych uzyskują, o ile 

wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Darczyńcy Fundacji”. 

 

 

§ 18 

 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

       § 19 

 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w 

stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy lub członkowie władz 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, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi"). 

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz 

Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które 

obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być 

przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych. 

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz 

Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika 

bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków 

władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których 

uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 
 

 

§ 20 

 

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 

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

połowy członków danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

3. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje 1 głos. 

4. Fundacja zarządzana jest w sposób demokratyczny. W przypadku zatrudnienia pracowników 

(m.in. na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną) osoby te mogą wybrać ze swojego grona 

przedstawiciela, który ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym. 



ROZDZIAŁ VI 

ZARZĄD FUNDACJI 
 

 

 

      § 21 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatorów na 

czas nieokreślony.  

2. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu. 

3. W sytuacji,  gdy Zarząd jest co najmniej dwuosobowy Fundatorzy wskazują również 

Wiceprezesa Zarządu. 

4. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie. 

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania 

członka Zarządu.  

7. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.  

 

§ 22 

 

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

2.  Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz 

rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną 

Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia, 

4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe 

kierunki jej działania, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, 

7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji, 

8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, 

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

10) podpisywanie umów z pracownikami. 

 

3.  Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej 

Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające 

przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji. 

 

 

 



§ 23 

 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy i nie może ono przekraczać 

wartości o której mowa art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

3. Wynagrodzenia i nagrody dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze 

środków Fundacji. 

 

§ 24 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Fundatorów albo innego członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 

porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków lub w formie telekonferencji. 

Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie telekonferencji uznaje 

się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien 

być podpisany przez reprezentanta Zarządu. 

5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

RADA FUNDACJI 
 

§ 25 

 

1. Rada Fundacji składa się z trzech osób i jest powoływana przez Fundatorów na czas 

nieokreślony. Członków Rady Fundacji odwołują Fundatorzy. 

2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

3. Przewodniczącego Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy z grona członków Rady 

Fundacji.  

4. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy jej zebraniom. 

5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy każdorazowo przedstawiciel Zarządu 

Fundacji. 



6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 

a) śmierci, 

b) złożenia rezygnacji, 

c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, 

d) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, 

e) nienależytego wypełniania funkcji członka, 

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

7. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb. 

8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.  

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

10. Członkami Rady nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu 

Fundacji, ani osoby pozostające członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

11. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot 

uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

 

§ 26 

 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych 

nad działalnością Fundacji.  

2. Do zadań Rady Fundacji należy:  

1) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, 

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

3) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

4) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej 

działalności, 

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

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji w ramach 

umowy o pracę oraz ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, 

7) ustanowienie pełnomocnika w drodze uchwały do zawierania umów o pracę z 

Prezesem Zarządu oraz wykonywania uprawnień kierowniczych pracodawcy w 

stosunku do Prezesa Zarządu, 

8) uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu Fundacji, 

9) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz 

udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji, 

11) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, 

12) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, 

odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych 

zasłużonych dla idei lub celów Fundacji, 



13) zatwierdzenie uchwały Zarządu Fundacji o połączeniu z inna fundacją zgodnie z   

§ 33 ust. 3, 

14) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji zgodnie z § 34 ust. 2, 

15) podpisywanie umów o pracę z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu. 

3. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą 

działalność poprzez:  
1) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,  

2) uprawnienia do żądania od Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji sprawozdań i 

wyjaśnień i dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 

 

 
 

 

ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 27 

 

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania, wg klasyfikacji 

usług PKD:  

1) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

internet 

2) PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

prowadzona na straganach i targowiskach 
3) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, stra-

ganami i targowiskami 

4) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana 

5) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

6) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

7) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

8) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

9) PKD 47.21.Z -  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach 

10) PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach    

 

§ 28 

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów. 

http://www.firma.egospodarka.pl/niezbednik-firmowy/pkd/47.81.Z,sprzedaz-detaliczna-zywnosci-napojow-i-wyrobow-tytoniowych-prowadzona-na-straganach-i-targowiskach.html


2.  Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez 

nie środków własnych. 

3.  Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji. 

4.  Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd 

Fundacji. 

5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i 

sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności 

związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w 

szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne 

pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. 

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika 

zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

9. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i 

prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów. 

10. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na działalność statutową. 

 

 

§ 29 

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność 

gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony 

jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie 

funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkości środków na wynagrodzenia 

określa Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników nie 

przekraczają wartości o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 

5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej ustalone są w uzgodnieniu  

z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU 

 

 

§ 30 

 

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji. 

 

 

§ 31 

 

Zmian w statucie dokonują Fundatorzy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZAKAZY DOTYCĄCE FUNDACJI 

 

 

§ 32 

 

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczać zobowiązań 

majątkiem Fundacji w stosunku do żadnego z Fundatorów, członków organów Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz 

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, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz żadnego z Fundatorów, 

członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz żadnego z Fundatorów, członków 

organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczy którykolwiek z Fundatorów, członkowie organów Fundacji lub pracownicy 

Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

 

§ 33 

 

1. Fundacja może połączyć się z inną 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. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym 

decyzja ta zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatorów.  

 

ROZDZIAŁ IX 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

 

§ 34 

 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Fundatorami  

w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 35 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

 

 

 


