
1/6 
 

FUNDACJA ZNAJDŹ CEL 

Statut Fundacji 
(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą Fundatora Fundacji nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1  

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZNAJDŹ CEL zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Kawecką-Pysz 

osiemnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (18.12.2014), repertorium A Nr 

4625/2014, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 2 

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

2.  Siedzibą Fundacji jest Pęgów.  

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

4. Fundacja jest niezależna od partii politycznych. 

 

§ 3 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 4 

 Cele Fundacji są następujące: inicjowanie, realizacja i wspieranie różnorodnych form 

aktywności społecznej w dziedzinach: nauki, oświaty, wychowania, gospodarki, kultury 

narodowej, ochrony środowiska, sportu oraz rozwijanie społeczności lokalnych i 

przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w tych dziedzinach w Polsce. 

 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej. 

2. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie 

inicjatyw szerzących taką działalność wśród społeczeństwa. 

3. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zajęć wspierających 

rehabilitację zawodową i społeczną. 

4. Propagowanie działań i szerzenie świadomości społecznej w zakresie ochrony 

środowiska. 

5. Inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, 

profilaktycznych i edukacyjnych.  

6. Kreowanie i kształcenie liderów. 

7. Kształcenie postaw proaktywnych wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i, lub 

zmieniających wykonywany dotychczas zawód. 

8. Szerzenie potrzeby świadomości lokalnej, dziedzictwa kulturowego i kultywowania 

związanych z tym tradycji i obrzędów. 
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9. Wspieranie inicjatyw społecznych w tym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; na 

rzecz m.in budowy bezpiecznych dróg, chodników, placów zabaw i inne. 

10. Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o inicjatywach pozarządowych. 

11. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

12. Prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji. 

13. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz merytorycznej osobom, instytucjom 

i organizacjom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 

14. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji 

samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji. 

15. Monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w ramach 

nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu eliminację 

niewłaściwych praktyk. 

16. Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych. 

17. Promocję działań związanych z celami Fundacji. 

18. Wyjazdy studyjne za granicę. 

19. Organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów i konkursów. 

20. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

21. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

22. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

23. Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

24. Działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

25. Organizowanie i wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

§ 6  

Fundacja prowadzi działania wymienione w § 5 w szczególności w następujących obszarach: 

1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

2.  Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne. 

3.  Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie. 

4.  Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych. 

5.  Wspieranie ruchu rodzicielskiego, rozwój współpracy rodziców i szkoły. 

6.  Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu. 

7.  Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego. 

8.  Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna. 

9.  Integracja europejska i dialog między społeczeństwami. 

 

§ 7  

1.  Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2000,00 (dwa 

tysiące złotych) złotych, z czego 1000zł przeznaczone zostanie na działalność 

gospodarczą w momencie jej podjęcia, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku 

działania, w szczególności: 

a)  darowizny, spadki i zapisy, 

b)  granty, 

c)  subwencje osób prawnych i fizycznych, 

d)  dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

e)  dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

f)  dochody z oprocentowanych lokat bankowych, 

g)  odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe, 
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h)  przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

i)  przychody z działalności gospodarczej, o ile będzie prowadzona przez Fundację. 

2.  Cały swój dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego. 

 

§ 8 

1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatna działalność pożytku publicznego, a 

przychody z tego tytułu mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku 

publicznego. 

2.  Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących 

zakresach: 

a).  Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej. 

b).  Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie 

inicjatyw szerzących taką działalność wśród społeczeństwa. 

c). Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zajęć 

wspierających rehabilitację zawodową i społeczną. 

d). Propagowanie działań i szerzenie świadomości społecznej w zakresie ochrony 

środowiska. 

e).  Inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, 

profilaktycznych i edukacyjnych.  

f).  Kreowanie i kształcenie liderów. 

g). Kształcenie postaw proaktywnych wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i, 

lub zmieniających wykonywany dotychczas zawód. 

h). Szerzenie potrzeby świadomości lokalnej, dziedzictwa kulturowego i kultywowania 

związanych z tym tradycji i obrzędów. 

i). Wspieranie inicjatyw społecznych w tym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

na rzecz m.in budowy bezpiecznych dróg, chodników, placów zabaw i inne 

j).  Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o inicjatywach 

pozarządowych. 

k). Prowadzenie działalności wydawniczej. 

l).  Prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji. 

m). Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz merytorycznej osobom, 

instytucjom i organizacjom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z 

celami Fundacji. 

n).  Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji 

samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i 

międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji. 

o).  Monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w 

ramach nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu 

eliminację niewłaściwych praktyk. 

p).  Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych. 

r).  Promocję działań związanych z celami Fundacji. 

s). Wyjazdy studyjne za granicę. 

t).  Organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów i konkursów. 

u). Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

w). Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

y). Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

z). Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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ź). Działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

ż). Organizowanie i wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3.  Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następujących zakresach: 

a).  Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej. 

b).  Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie 

inicjatyw szerzących taką działalność wśród społeczeństwa. 

c). Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zajęć 

wspierających rehabilitację zawodową i społeczną. 

d). Propagowanie działań i szerzenie świadomości społecznej w zakresie ochrony 

środowiska. 

e).  Inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów wychowawczych, 

profilaktycznych i edukacyjnych.  

f).  Kreowanie i kształcenie liderów. 

g). Kształcenie postaw proaktywnych wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i, 

lub zmieniających wykonywany dotychczas zawód. 

h). Szerzenie potrzeby świadomości lokalnej, dziedzictwa kulturowego i kultywowania 

związanych z tym tradycji i obrzędów. 

i).  Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o inicjatywach 

pozarządowych. 

j).  Prowadzenie działalności wydawniczej. 

k).  Prowadzenie badań i studiów w zakresie objętym celami Fundacji. 

l).  Monitorowanie działań instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego w 

ramach nadzoru obywatelskiego oraz podejmowanie działań mających na celu 

eliminację niewłaściwych praktyk. 

m). Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych. 

n).  Promocję działań związanych z celami Fundacji. 

o).  Wyjazdy studyjne za granicę. 

p).  Organizowanie wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów i konkursów. 

r). Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

s).  Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

t). Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

u). Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

w). Działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

y). Organizowanie i wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4.  Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą. O rozpoczęciu 

działalności zdecyduje Zarząd Fundacji drogą uchwały. 

5.  Zabrania się: 

a). udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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”, 

b). przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz 

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

warunkach, 

c). wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

d). zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

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

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział III 

Organy Fundacji  
 

§ 9  

1. Władzami Fundacji jest: 

a).  Zarząd Fundacji, 

b).  Rada Fundacji. 

2. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji. 

 

§ 10 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.  

2.  Zarząd składa się z 2 osób, wybieranych przez Fundatora na 5-letnią kadencję. Fundator 

mianuje spośród członków zarządu Prezesa.  

3.  Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów, głos Prezesa jest decydujący. 

4.  Posiedzenie Zarządu Fundacji jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd. 

5.  Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy również: 

a).  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

b).  opracowywanie programów działania Fundacji,  

c).  uchwalanie rocznych planów finansowych,  

d).  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie subwencji, 

darowizn, spadków i zapisów, 

e).  sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

f).  ustalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji, 

g.)  prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkości zatrudnienia oraz zasad 

wynagradzania, 

h).  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów,  

i).  realizowanie uchwał, 

j). podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji 

Fundacji.  

6.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a).  śmierci członka Zarządu 

b).  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Fundatora 

c).  odwołania przez Fundatora na skutek rażącego uchybienia przy pełnieniu Funkcji. 

 

§ 11 

Sposób reprezentowania Fundacji 

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek 

Zarządu jednoosobowo. 
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§ 12 

1.  Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym Fundacji, w jej skład 

wchodzą 3 osoby, wybierane przez Fundatora na 5-letnią kadencję. 

2.  Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należą: 

a).  nadzór nad działalnością Fundacji, 

b).  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

c).  zatwierdzanie programów działania Fundacji, 

d).  zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

e).  przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

f).  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,  

g). ustanawianie tytułów, odznak, medali honorowych i wyróżnień oraz przyznawanie ich 

osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów działania Fundacji lub dla samej 

Fundacji. 

3.  Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. 

4. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przez Radę 

Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 

a).  śmierci członka Rady 

b).  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Fundatora 

c).  odwołania przez Fundatora na skutek rażącego uchybienia przy pełnieniu Funkcji. 

6.  W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora jego kompetencji, w tym 

przypadku jego śmierci, wszystkie jego uprawnienia wykonywać będzie Rada Fundacji. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13  

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. W uchwale likwidującej Fundację należy 

wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone  mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o podobnych 

celach. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Anna Pukacz-Górnikowska      


