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W dniu 14 lipca 2010 roku: 

Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, reprezentowana przez Piotra 
Krzysztofa Ćwiklińskiego; 

Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Olchowej 14, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, reprezentowana przez Piotra 
Jakubowskiego; 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 70, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000002561, reprezentowana przez Monikę Annę Drozdowską; 

Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 16, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, 
reprezentowana przez Witolda Zielińskiego; 

Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 53/57, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, 
reprezentowana przez Piotra Stanisława Alickiego oraz Andrzeja Cezarego Króla; 

Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Rynek 9/11, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, 
reprezentowana przez Jolantę Marię Wąs; 

Canal + Cyfrowy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000051835, reprezentowana przez Bertranda Bernarda LeGuerna; 

Fiat Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szturmowej 2, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029772, 
reprezentowana przez Bogusława Andrzeja Cieślara; 

Fundacja PGNIG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka 25, 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000210832, reprezentowana przez Piotra Damiana Sudoła i Włodzimierza Kleniewskiego; 

Fundacja PZU, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 24, lok. 1122, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053778, 
reprezentowana przez Jolantę Kulmińską-Jaroszyńską; 

Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 18, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135252, 
reprezentowana przez Piotra Stanisława Woźnego; 

Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Ślężnej 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, reprezentowana 
przez Wojciecha Jana Rembikowskiego; 



ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, 
reprezentowana przez Justynę Ewę Kesler i Joannę Erdman; 

Kulczyk Holding S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kruczej 24/26, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147332, 
reprezentowana przez Justynę Katarzynę Kiezę; 

Maspex-GMW Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Wadowicach, przy ulicy Chopina 10, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319812, 
reprezentowana przez Edytę Bagińską; 

Netia S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, reprezentowana przez Karola 
Wieczorka i Macieja Szwejdę; 

P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, reprezentowana przez 
Małgorzatę Ewę Zakrzewską; 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307, 
reprezentowana przez Tomasza Jana Zadrogę i Marka Jana Szostka; 

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., z siedziba w Krakowie, przy ulicy Jana Pawła II 196, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000289223, reprezentowana przez Andrzeja Tomasza Dąbrowskiego i Michała 
Mierzejewskiego; 

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., z siedzibą w Płocku, przy ulicy Chemików 7, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, 
reprezentowana przez Leszka Roberta Kurnickiego; 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000026438, reprezentowana przez Zbigniewa Stefana Jagiełło; 

Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Lwowskiej 23, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, 
reprezentowana przez Dariusza Tadeusza Luberę i Krzysztofa Andrzeja Zawadzkiego; 

oraz 
Telekomunikacja Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej 18, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, 
reprezentowana przez Tomasza Nowakowskiego; 

zwani dalej łącznie „Fundatorami” lub oddzielnie „Fundatorem”, ustalili statut Fundacji pod nazwą 
„10 kwietnia” o następującej treści: 



STATUT  
FUNDACJI DORASTAJ Z NAMI 

1. WSTĘP 
Fundacja DORASTAJ Z NAMI (poprzednio: Fundacja „10 kwietnia”), zwana dalej „Fundacją”, została 
ustanowiona oświadczeniem złożonym przez Fundatorów w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 
28 kwietnia 2010 roku przez Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie. Nazwa Fundacji 
została zmieniona uchwałą Zgromadzenia Fundatorów nr 1 z dnia 22 stycznia 2013 roku. 
Fundacja zawiązana została w wyniku spontanicznej i bezprecedensowej decyzji 23 podmiotów 
gospodarczych i fundacji, podjętej w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w dniu 10 
kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w wyniku której śmierć poniosło 96 osób, w tym najważniejsze 
osoby w Państwie. 
Obecnie działalność Fundacji i udzielana przez nią pomoc, skupiona została na dzieciach 
funkcjonariuszy publicznych, którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem przez nich 
obowiązków służbowych. Pomoc dzieciom funkcjonariuszy publicznych stanowi obecnie zasadniczy 
cel działalności Fundacji. 
 
1.1 Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
1.2 Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym 

przepisami prawa, Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Zarządu Fundacji jest to wskazane dla prawidłowej 
realizacji jej celów. 

1.3 W zakresie wskazanym w punkcie 1.2 Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą. 
1.4 Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 
1.5 Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
1.6 Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń. 
1.7 Fundacja może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym dla Fundacji 

lub dla realizacji jej celu. 
 
2. CEL, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI 
2.1 Celem Fundacji jest działanie na rzecz oraz udzielanie pomocy społecznej innym osobom 

niepełnoletnim, a także osobom pełnoletnim pobierającym naukę (nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia), którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w 
wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców, 
opiekunów prawnych lub innych osób, na których ciążył wobec tych osób obowiązek 
alimentacyjny, pod warunkiem, że śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu zostały odniesione 
w trakcie pełnienia służby publicznej (w tym wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych lub 
katastrof). 

2.2 Celem Fundacji jest także przyznanie indywidualnej pomocy finansowej osobom 
niepełnoletnim, a także osobom pełnoletnim pobierającym naukę (nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia), znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, oraz 
udzielanie pomocy społecznej osobom, których co najmniej jedno z rodziców, opiekunów 
prawnych lub innych osób, na których ciążył obowiązek alimentacyjny w stosunku do tych 
osób, zginęło w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, na skutek katastrofy lotniczej 
samolotu prezydenckiego. 

2.3 Celem Fundacji jest zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych osób wspomnianych w punktach 
2.1. i 2.2., a także udzielanie niezbędnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej 
małżonkom i partnerom zmarłych lub ciężko rannych, o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. 

2.4 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
2.4.1 przyznawanie indywidualnej pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym 

oraz prawnym oraz jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji; 
2.4.2 prowadzenie działań i kampanii informacyjnych mających na celu szerzenie zasad 

solidarności społecznej; 



2.4.3 udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej obejmującej w szczególności: 
- wsparcie osób i rodzin poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej w 
przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do 
ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; 
- finansowanie wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży z rodzin osób 
poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej; 
- wsparcie finansowe rozwoju zainteresowań i talentów podopiecznych. 

2.5 Dla realizacji celu statutowego Fundacja może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. nr 96 poz. 873). Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów. 

 
3. ORGANY FUNDACJI I OGÓLNE ZASADY ICH DZIAŁANIA 
3.1. Organami Fundacji są: 

3.1.1 Zgromadzenie Fundatorów; 
3.1.2 Rada Fundacji; oraz 
3.1.3 Zarząd Fundacji. 

3.2 W skład Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które: 
3.2.1 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
3.2.2 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

3.3 Poza innymi przypadkami wskazanym w Statucie, mandat członka Rady Fundacji i Zarządu 
Fundacji ustaje w przypadku i z chwilą: 
3.3.1 śmierci; 
3.3.2 złożenia rezygnacji; 
3.3.3 odwołania; lub 
3.3.4 zaprzestania spełniania wymogów określonych w punkcie 3.2 

3.4 Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą złożyć na ręce Zarządu Fundacji rezygnację 
z członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona na ręce Zarządu Fundacji. 
Dla uniknięcia wątpliwości członek Zgromadzenia Fundatorów, który złożył rezygnację 
z członkostwa zachowuje odpowiednio tytuł Fundatora lub Członka – Założyciela Fundacji. 

3.5 Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, w szczególności nie otrzymują 
wynagrodzenia za ich pełnienie. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za 
pełnienie swych funkcji. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.  

3.6 O ile Statut nie stanowi inaczej, członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji uczestniczą w ich 
posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. 

3.7 O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały kolegialnych Organów Fundacji zapadają zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę członków danego Organu Fundacji obecnych 
na posiedzeniu, o ile: 
3.7.1 zawiadomienia o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie oraz 

o porządku obrad oraz informacji umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu za 
pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane 
listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na jeden 
tydzień przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adresy przez nich 
wskazane; 
lub 

3.7.2 przed odbyciem posiedzenia lub w jego trakcie: 
a) co najmniej dziesięciu członków danego Organu Fundacji, a 



b) w przypadku, gdy dany Organ Fundacji liczy mniej niż dziesięciu członków, 
co najmniej połowa członków tego Organu, 

wyraziła w dowolnej formie zgodę na odbycie danego posiedzenia w określonym 
miejscu i czasie oraz na porządek obrad. 

3.8 W przypadku równości głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu danego 
Organu Fundacji. 

3.9 Głosowania podczas posiedzeń Organów Fundacji są jawne, z wyjątkiem głosowań dotyczących 
wyborów członków Organów Fundacji. 

3.10 Z posiedzeń kolegialnych Organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje 
osoba przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony przez nią protokolant, w którym należy: 
3.10.1 stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; 

oraz 
3.10.2 wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone 

sprzeciwy. 
3.11 Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych 

na posiedzeniu w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście 
obecności członków Organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem. 

 
4. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW  
4.1 Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

4.1.1 ogólny nadzór na działalnością Fundacji; 
4.1.2 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji; 
4.1.3 rozpatrywanie spraw, wniosków i opinii przedstawionych przez Radę Fundacji; 
4.1.4 udzielanie członkom pozostałych Organów Fundacji absolutorium z wykonania 

obowiązków; 
4.1.5 powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz likwidatorów Fundacji; 
4.1.6 podejmowanie uchwał większością dwóch trzecich głosów w przedmiocie zmiany 

Statutu, zmiany celu Fundacji, likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z innym 
podmiotem. 

4.2 Członkami Zgromadzenia Fundatorów są: 
4.2.1 Fundatorzy, o ile nie złożyli rezygnacji zgodnie z punktem 3.4; oraz 
4.2.2 Członkowie-Założyciele Fundacji, tj. osoby fizyczne lub prawne, z których każda 

dokona darowizny na rzecz Fundacji w kwocie nie mniejszej niż 200.000 PLN (słownie: 
dwieście tysięcy złotych) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile nie złożyli rezygnacji 
zgodnie z punktem 3.4 

4.3 Członkowie Zgromadzenia Fundatorów będący osobami prawnymi lub jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są reprezentowani na Zgromadzeniu 
Fundatorów przez osoby uprawnione do reprezentacji. 

4.4 Zgromadzenie Fundatorów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4.5 Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji co roku, najpóźniej w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
4.6 Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji: 

4.6.1 z własnej inicjatywy; lub 
4.6.2 na wniosek Rady Fundacji lub co najmniej dziesięciu członków Zgromadzenia 

Fundatorów (w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane na dzień 
przypadający nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku), 

przy czym odstęp pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zgromadzenia Fundatorów nie może być 
dłuższy niż dwanaście miesięcy. 



4.7 W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć jako obserwatorzy członkowie 
Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. 

 
5. RADA FUNDACJI 
5.1 Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

5.1.1 wyznaczanie bieżących kierunków działania Fundacji; 
5.1.2 ustalanie zasad udzielenia pomocy dla osób wymienionych w punktach 2.1 i 2.2; 
5.1.3 zatwierdzanie rocznych planów działania i budżetu rocznego Fundacji; 
5.1.4 wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym w szczególności 

nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji; 
5.1.5 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji; 
5.1.6 opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji 

i przedstawianie opinii Zgromadzeniu Fundatorów; 
5.1.7 rozpatrywanie spraw i wniosków przedstawianych przez pozostałe Organy Fundacji; 
5.1.8 czynności określone w punktach 1.3 oraz 6.3. 

5.2 Rada Fundacji składa się z od pięciu do trzydziestu członków. 
5.3 Z zastrzeżeniem punktu 5.4 członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie 

Fundatorów, przy czym członkiem Rady Fundacji nie może zostać członek Zarządu Fundacji. 
Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 
powyżej. 

5.4 Członkowie Rady Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji trzech lat. W przypadku 
powstania w okresie wspólnej kadencji wakatu na stanowisku członka Rady Fundacji pozostali 
członkowie Rady Fundacji powołają członka Rady Fundacji, w drodze uchwały, w ciągu jednego 
miesiąca od dnia powstania wakatu. Mandat członka Rady Fundacji powołanego przed 
upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Rady Fundacji. 

5.5 Rada Fundacji może przyjąć regulamin działania Rady Fundacji. 
5.6 Rada Fundacji wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności. 
5.7 Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz 

Wiceprzewodniczących Rady Fundacji. 
5.8 Przewodniczący Rady Fundacji: 

5.8.1 zwołuje posiedzenia Rady Fundacji; 
5.8.2 przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Rady Fundacji; oraz 
5.8.3 może, według własnego uznania, zaprosić osoby trzecie do uczestnictwa 

w posiedzeniach Rady Fundacji. 
5.9 Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji: 

5.9.1 z własnej inicjatywy; lub 
5.9.2 na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej pięciu członków Rady Fundacji (w takim 

przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż 
w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku), 

przy czym posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są co najmniej dwa razy do roku. 
5.10 Obowiązki Przewodniczącego Rady Fundacji przejmuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady 

Fundacji w przypadku: 
5.10.1 czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Fundacji; 

lub 
5.10.2 powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundacji; lub 
5.10.3 na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji złożony na piśmie określający 

w szczególności czas przejęcia obowiązków przez Wiceprzewodniczącego. 
5.11 Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Fundacji są ważne, o ile wszyscy członkowie Rady 

Fundacji zostali zawiadomieni o posiedzeniu zgodnie z postanowieniami punktu 3.7.1, 
a w posiedzeniu wzięła udział przynajmniej połowa członków Rady Fundacji. 



5.12 Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w posiedzeniach Rady Fundacji osobiście, także 
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem 
innego członka Rady Fundacji. 

5.12.1 Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym 
trybie 
wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem 
projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim 
członkom Rady 

5.12.2. Podjęte w trybie punktu 5.12.1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym 
posiedzeniu Rady Fundacji z podaniem wyniku głosowania.  

5.12.3. W trybie określonym w punkcie 5.12.1nie można podejmować uchwał w sprawach 
wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Rady 
Fundacji ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu 
oraz w sprawach zatwierdzania rocznych planów działania i budżetu rocznego 
Fundacji. 

5.13 Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 3.3  Statutu mandat członka Rady Fundacji ustaje 
także z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały o odwołaniu członka Rady 
Fundacji z jej składu. Do odwołania członka Rady Fundacji w tym trybie może dojść wyłącznie 
na skutek zaistnienia ważnych przyczyn, w szczególności działania takiej osoby niezgodnie 
ze Statutem lub przyjętymi przez Organy Fundacji zasadami jej działania. 

5.14 Rada Fundacji może powoływać zespoły doradczo – konsultacyjne. W posiedzeniach zespołów 
mogą uczestniczyć osoby spoza składu Rady z głosem doradczym, ale bez prawa głosu. 

 
6. ZARZĄD FUNDACJI 
6.1 Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na podstawie 

niniejszego Statutu lub przepisów prawa do kompetencji innych Organów Fundacji, 
a w szczególności: 

6.1.1 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
6.1.2 zarządzanie majątkiem Fundacji; 
6.1.3 występowanie do innych Organów Fundacji z wnioskami; 
6.1.4 zapewnienie wykonania uchwał innych Organów Fundacji; 
6.1.5 przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji; oraz 
6.1.6 dostarczanie członkom Rady Fundacji na ich wniosek wszelkich dokumentów 

i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności. 
6.2 Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków. 
6.3 Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, 

z wyjątkiem pierwszego Zarządu Fundacji, który powołują Fundatorzy w oświadczeniu, 
o którym mowa w punkcie 1 powyżej. 

6.4 Członkiem Zarządu Fundacji nie może być członek Rady Fundacji. 
6.5 W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, osoba powołana w skład takiego Zarządu 

pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. 
6.6 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.7 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani na 

wspólną kadencję na okres trzech lat. Mandat członka Zarządu Fundacji powołanego przed 
upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Zarządu Fundacji. 

6.7 Kadencja pierwszego Zarządu powołanego w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 
upływa w dniu powołania przez Radę Fundacji nowego Zarządu. 

6.8 W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Fundacji i 
im przewodniczy. 

6.9 Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 



6.10 Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń w jej imieniu, przysługuje 
Prezesowi Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezesowi Zarządu 
wraz z drugim członkiem Zarządu działającym łącznie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, 
w ramach którego nie wskazano Prezesa Zarządu, prawo reprezentowania Fundacji, w tym 
składania oświadczeń w jej imieniu, przysługuje wszystkim członkom Zarządu działającym 
łącznie. 

 
7. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI  
7.1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 230.000,00 PLN (słownie: 

dwieście trzydzieści tysięcy złotych) oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji, pochodzące 
w szczególności: 
7.1.1 z darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
7.1.2 ze spadków, zapisów, dotacji i subwencji; 
7.1.3 z kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika 

przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w 
przepisach prawa podatkowego; 

7.1.4 zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za 
granicą; lub 

7.1.5 ze zbiórek publicznych. 
7.2 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) wyłącznie, 
gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa wysokość długów spadkowych. 

7.3 Majątek Fundacji nie może być: 
7.3.1 wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 

w stosunku do któregokolwiek z Fundatorów, członków Organów Fundacji, 
pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

7.3.2 przekazywany na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków Organów 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach; lub 

7.3.3 wykorzystywany na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków organów 
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich. 

7.4 Fundacja nie może na szczególnych zasadach dokonywać zakupu towarów ani usług od 
podmiotów, w których uczestniczy którykolwiek z Fundatorów, członków Organów Fundacji 
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich. 

7.5 Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
7.6 Cały dochód osiągany w toku działalności Fundacji przeznaczany jest na jej działalność 

statutową. 
 
8. LIKWIDACJA FUNDACJI I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 
8.1 Fundacja może zostać postawiona w stan likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i 

majątku. 
8.2 Uchwała Zgromadzenia Fundatorów o likwidacji powinna wskazać podmiot lub podmioty 

o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie 
pozostałe po likwidacji Fundacji. 



8.3 W uchwale o likwidacji Zgromadzenie Fundatorów może również wskazać, czy określone 
składniki majątku Fundacji mają zostać spieniężone czy też przekazane w naturze lub 
przedstawić likwidatorom szczegółowe wytyczne w tym zakresie. 

8.4 O ile Zgromadzenie Fundatorów nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatorów 
Fundacji sprawują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 

8.5 Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić 
zobowiązania oraz, w zależności od treści uchwały Zgromadzenia Fundatorów o likwidacji 
upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale 
Zgromadzenia Fundatorów lub w orzeczeniu sądu. 

8.6 Zgromadzenie Fundatorów może postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją, której cele 
są zbliżone i niesprzeczne z celem Fundacji, określając jednocześnie sposób połączenia. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9.1 Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
9.2 W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały o zmianie Statutu Fundacji, 

Zarząd Fundacji niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone 
zmiany i składa go właściwym organom. 

 

 

 

 

 

 

 

 


