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STATUT FUNDACJI MOSTY EDUKACJI 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 §1 

1. Fundacja MOSTY EDUKACJI zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez: Paulinę Milonas, 
zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Klaudię 
Najdowską notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej, ul. Sienna 72/5 w Warszawie w 
dniu 4 lipca 2019 roku. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. 
U. Nr 46, poz. 203 ze zm.), z uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.) oraz na 
podstawie niniejszego Statutu. 

 §2 

1. Siedzibą Fundacji są Książenice. 
 

2. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

§3 

 

1. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z 
prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania. 
 

4. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy „Bridges for Education Foundation”. 
 

5. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także tworzyć i 
przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń zarówno w kraju jak i za granicą. 
 

2. Fundacja może współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o 
tym samym lub podobnym profilu działania, a także do takich organizacji należeć. 
 

3. Fundacja opiera swoją działalność w szczególności na pracy społecznej członków organów i 
wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, także spośród 
członków swoich organów. 
 

4. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, jak również 
jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§5 

Misją Fundacji jest: tworzenie edukacyjnych relacji pomiędzy dziećmi, nauczycielami, 
rodzicami, dorosłymi, organizacjami i instytucjami oraz środowiskiem lokalnym i globalnym 
poprzez działania o charakterze edukacyjnym, społecznym, technologicznym i kulturowym dla 
wsparcia ich wszechstronnego rozwoju. 

 

§6 
1. Celami szczegółowymi Fundacji są: 

a. promowanie i realizacja założeń innowacyjnej i alternatywnej edukacji poprzez 

prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół oraz innych form wychowania, opieki 

i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych; 

b. budowanie sieci partnerstw edukacyjnych, także z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, wspierających działalność edukacyjną na różnych szczeblach kształcenia 

c.promowanie nowoczesnych, kreatywnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 

d. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia, 

budowania autonomii oraz relacji z innymi, samoświadomości oraz kształtowania 
osobowości, także poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; 

e.upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej 

woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku; 

f. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności przedsiębiorczości, 

języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK /ICT) oraz kluczowych kompetencji społecznych m.in. 

rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, 

kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, edukacja 

medialna, umiejętności komunikacyjne; 

g. budowanie i propagowanie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz zwiększenie 

zainteresowania kulturą i sztuką; 

h. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych 

w równowadze do pozostałych sfer życia;  

i. wspieranie rozwoju rodziców w zakresie wychowania dziecka na każdym etapie życia; 

j. wspieranie rozwoju zindywidualizowanych form wsparcia szkolnego i pozaszkolnego, 
w szczególności tutoringu, superwizji, mentoringu, coachingu, mediacji; 

k. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (także 

uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. 

l. wspieranie i promocja edukacji fizycznej i prozdrowotnej – organizacja różnych 

form sportu, ruchu, wycieczek, form wypoczynku i wydarzeń sportowych; 
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m.promowanie zmian, innowacyjnych i eksperymentalnych metod oraz podejść w systemie 

kształcenia uczniów i nauczycieli; 

n. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody 

i środowiska naturalnego, kształtowanie postaw działania zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; 

o. poszerzanie swiadomości na rzecz poprawy wiedzy o zdrowej i ekologicznej diecie, 

dobrych nawykach żywieniowych i zdrowym stylu życia; 

p. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości, a także lokalnych 

społeczności i ich aktywnego udziału w sferze publicznej; 

r. doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz 

innych osób związanych z oświatą;  

s. wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i prospołecznej oraz 

organizacja wydarzeń; 

t. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci; kształtowanie w 

dzieciach i rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie 
narzędzi do jej zmieniania; 

u. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego, zgodnie z zsadami 

zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci; 

w. wsparcie, rozwój i promocja wolontariatu oraz zróżnicowanych form wolontariatu; 

x. wspieranie i rozwój działań na rzecz edukacji globalnej; 

y. Wspieranie innowacyjności i budowania partnerstw międzysektorowych; 

z. wspieranie rozwoju społeczności na terenach wiejskich; 

aa. promocja wartości rodzinnych i wspieranie rodzin; 

bb. prowadzenie i promocja edukacji profilaktycznej i działań profilaktycznych, w 

szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, 

osoby starsze); 

cc. wyrównywanie szans i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej; 

dd. wspieranie nauki języków obcych; 

ee.poszerzanie świadomości ekonomicznej; 

ff. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem 

niepełnosprawności; 

gg. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia rodzinnego, społecznego i 

zawodowego, wspomaganie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych; 

hh. zwiększenie dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3; 

ii. promowanie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie instytucji wspierających 

przedsiębiorczość społeczną, 

jj. wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji oraz promowanie elastycznych ścieżek 
kształcenia, w tym poprzez potwierdzanie nabytych kompetencji, 
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kk. wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych 

skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze integracji społecznej, edukacji i 

kształcenia przez całe życie. 

2. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, 

poglądy polityczne, narodowość i status ekonomiczny. 

 

§7 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a. powoływanie, finansowanie oraz prowadzenie szkół (w szczególności podstawowych i 
liceów), przedszkoli, poradni, ośrodków i innych zorganizowanych form aktywności 

realizujących lub wspierających cele Fundacji; 

b. promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie 

celów Fundacji; 

c. organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, 

warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
szczególnie rodziców i nauczycieli, również w formie internetowej (e-learningu); 

d. organizowanie kolonii, wycieczek, zajęć szkoleniowych oraz zajęć pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży, ich rodzin i innych osób, w ramach określonych celami Fundacji; 

e. współpracę ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-

naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, 

działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji; 

f. prowadzenie i wspieranie badań naukowych, akcji informacyjnych, zbieranie informacji i 

ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań, ich propagowanie i publikowanie; 

g. tworzenie materiałów dydaktycznych, naukowych oraz popularnonaukowych; 

h. tworzenie platform wymiany informacji, narzędzi informatycznych, aplikacji 

multimedialnych i propagowanie świadomego korzystania z nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK); 

i. organizację konferencji, wydawnictw, spotkań, koncertow, happeningów i innych imprez 

publicznych propagujących cele Fundacji 

j. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji; 

k. organizację wsparcia w zróżnicowanych formach dla NGO, szkół, placówek oświatowo-

wychowawczych, instytucji kultury i nauki, jednostek samorządu terytorialnego, szkół 

wyższych, nieformalnych grup inicjatyw lokalnych 

l. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele 

Fundacji i ich propagowanie; 

m. udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania 

pomagają promować cele Fundacji; 

n. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach 

określonych celami Fundacji, w tym stypendiów dla dzieci i młodzieży; 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na 

zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 
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3. Działalność opisana w §7 ust. 1 może być prowadzona w formie nieodpłatnej lub odpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

4. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania 

kultów religijnych oraz ideologii i programów politycznych. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą nie stojącą w sprzeczności z celami 

Fundacji w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza może 

być prowadzona zarówno bezpośrednio przez Fundację, jak i poprzez wyodrębnione jednostki 

organizacyjne. Całość dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej przeznaczona jest 

wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. 

§8 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać merytorycznie i finansowo polskim 

i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości 

prawnej prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§9 

Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się fundusz założycielski w kwocie 

2100zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) z przeznaczeniem kwoty 1000zł (słownie: tysiąc 

złotych) na działalność gospodarczą Fundacji, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne 

prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację. 

§10 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych; 

b. dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń 

majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne 

osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; 

c. środków publicznych; 

d. odsetek bankowych; 

e. ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; 

f. z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

g. z działalności gospodarczej; 

h. funduszy z Unii Europejskiej; 

i.  wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego, jeśli fundacja uzyska 

status OPP. 

 

 

2. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń 

mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej. 

§11 

1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów 

jej funkcjonowania. 
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3. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji. 

4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z 

którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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”. 

5. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz 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. 

6. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji 

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

trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

7. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
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. 

8. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

9. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji. 

 

§12 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, ze 

szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność 

wolontariuszy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 

§13 

1. Organami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji; 

b. Rada Fundacji. 

2. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą być członkami Organów Fundacji. 

2. Działalność członków organów Fundacji, w tym nie związana bezpośrednio lub pośrednio z 

działalnością Fundacji, nie może w żaden niekorzystny sposób wpływać na działalność i 

wizerunek Fundacji. 
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Zarząd Fundacji 

§14 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 3 Członków, w tym Prezesa 
Zarządu Fundacji. Fundator może zostać powołany w skład Zarządu. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Pierwsi Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani 

przez Fundatora lub Radę Fundacji, z wyłączeniem prawa Rady Fundacji do odwołania członka 

zarządu, którym jest Fundator. 

3. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

4. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. śmierci Członka Zarządu; 

b. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu; 

c. odwołania Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Fundacji; 

d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

e. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

f. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

g. utraty praw publicznych; 

h. działania na szkodę Fundacji; 

i. powołania do Rady Fundacji; 

j. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 

wypełnianie sprawowanej funkcji. 

6. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 

§15 

1. Prawo reprezentowania Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, przysługuje samodzielnie  

każdemu z członków Zarządu. 

§16 

1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji: 

a. opracowuje roczne plany działania Fundacji; 

b. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji; 

c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 

d. składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych; 

e. wytycza kierunki działania Fundacji; 

f. przedstawia plany dotyczące działalności Fundacji; 

g. sporządza sprawozdania finansowe Fundacji; 
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h. opiniuje i zatwierdza programy działania jednostek organizacyjnych Fundacji; 

i. powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami 

statutowymi; 

j. ustala wynagrodzenie dla pracowników Fundacji oraz zasady i tryb jego wypłacania; 

k. powołuje i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji; 

l. sprawuje lub powierza uprawnionej osobie nadzór nad działalnością jednostek 

organizacyjnych; 

m. odwołuje osoby uprzednio powołane do sprawowania nadzoru nad jednostkami 

organizacyjnymi; 

n. zatwierdza kandydatury osób zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych; 

o. podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek oraz innych organizacji. 

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać, z tytułu 

pełnionych funkcji wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie 

Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z 

pełnieniem swoich funkcji. 

4. Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w 

Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Radę Fundacji. 

5. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora. 

§17 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu, chyba że 

postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. 

3. W przypadku równej ilości oddanych głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji na wniosek Członka Zarządu lub z własnej 

inicjatywy. 

5. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli 

podmiotów i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 

6. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej tj. w formie pisemnej, w tym 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ten sposób, że treść uchwały zostanie dostarczona 

poszczególnym członkom Zarządu i złożą oni swoje podpisy pod uchwałą, bądź prześlą swoje 

głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Rada Fundacji 

§18 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z 

postanowień Statutu. 
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2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków. Fundator może zostać 

Członkiem Rady Fundacji. 

3. Radę Fundacji powołuje Fundator. 

4. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość 

ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. śmierci członka Rady Fundacji; 

b. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Rady Fundacji; 

c. odwołania na podstawie decyzji Fundatora; 

d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

e. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

f. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

g. utraty praw publicznych; 

h. działania na szkodę Fundacji; 

i. powołania do Zarządu Fundacji; 

j. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte 

wypełnianie sprawowanej funkcji. 

6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Fundator podejmie stosowną 

uchwałę. Mogą również wnioskować do Zarządu Fundacji o zwrot poniesionych i uzasadnionych 

wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji. 

7. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 

§19 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a. określanie wieloletnich planów działalności Fundacji; 

b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji; 

c. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej; 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych; 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom 

Zarządu Fundacji absolutorium z działania; 

f. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu; 

g. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu Fundacji. 

h. zmiana statutu Fundacji 

i. nadzór nad działalnością Fundacji 

§20 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, 
reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
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3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym 

porządku obrad Rady Fundacji. Posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu 

Fundacji. 

4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć członek Zarządu Fundacji. 

§21 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

liczby jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie 

Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego 
Rady Fundacji, powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zmiany Statutu. 

5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi 

inaczej. 

6. W przypadku równej ilości oddanych głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Przewodniczącego 

Rady Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 22 

1. Fundacja może prowadzić na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami 

działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie 

jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie: 

a. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z); 

b. wydawanie gazet (58.13.Z); 

c. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 

d. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 

e. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z); 
f. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z ), maskotek z logo Fundacji 
g. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z ) 
h. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z) 
maskotek z logo Fundacji; 
i. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z ) 

j. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
(47.99.Z ) 

k. Przygotowywanie i podawanie napojów  (56.30.Z) 

l.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99 Z) 

m. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( 82.30.Z) 
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n. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 
o. Produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z ) 
p. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39 Z) 
r. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.); 

s. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z); 
t. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.62.Z); 

u. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 

w. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B); 

x. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 

y. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z); 

z. produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i 

ciastek (10.72.Z.); 

 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową 

Fundacji. 

4. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego 
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów 

statutowych Fundacji. 

5. Działalność gospodarcza oraz działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być 

prowadzona w tym samym zakresie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§23 

1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym również celów 

Fundacji. 

2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji, podjętej większością ⅔ głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady Fundacji, a także zgody Fundatora. 

 

§24 

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

w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku 

podejmuje Rada Fundacji, w formie jednomyślnej uchwały. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po 

likwidacji majątku Fundacji, z uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w 

tym przepisów ustawy o fundacjach. 

§25 

1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone 

do podziału pomiędzy Fundatora, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji czy 
innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione 
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wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na rzecz 

Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest 

możliwe. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, za pomocą 

uchwały podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady 

Fundacji oraz wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

§26 

 

1. W przypadku śmierci Fundatora lub ustanowienia dla niego kuratora bądź opiekuna jego 

uprawnienia i obowiązki są przekazywane osobie przez niego wskazanej, zwanej dalej 

Pełnomocnikiem Fundatora. W tym celu Fundator składa Zarządowi Fundacji pisemne 

oświadczenie, w którym wskazuje imię i nazwisko oraz dane teleadresowe Pełnomocnika 

Fundatora. 

2. Pełnomocnik Fundatora może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator 

pisemnie informuje Zarząd Fundacji. 

3. Każdy kolejny Pełnomocnik Fundatora jest uprawniony do wskazania osoby, która przejmie 

jego prawa i obowiązki. 

4. W razie niewskazania przez Fundatora Pełnomocnika, wszelkie prawa i obowiązki przyznane 

w Statucie Fundatorowi przejmuje Rada Fundacji. 

5. Fundator lub Pełnomocnik Fundatora mogą w każdym momencie przekazać swoje uprawnienia 

Radzie Fundacji. W tym celu składają Zarządowi Fundacji pisemne oświadczenie. 

 

§27 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 

 


