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Statut Fundacji „Zdążyć z Miłością" 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

 1. Fundacja „Zdążyć z Miłością” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez:  

 1) Małgorzatę Kaweńską-Ślęzak, 2) Waldemara Ślęzaka zwanych dalej Fundatorami, aktem   
notarialnym  sporządzonym  w Kancelarii Notarialnej notariusza  Ewy Nosowskiej, mieszczącej się 

w Koszalinie, przy ulicy Piłsudskiego 28, podpisanym w dniu 27.12.2013r.  przed asesorem 

notarialnym Patrycją Bemke. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku 

Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.  

                                                                         

§ 2 

 

1.  Siedzibą Fundacji jest Koszalin. 

2.  Fundację powołano na czas  nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

 

1.  Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje  Minister Pracy  i Polityki Społecznej.  

3.  Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły  

     rok kalendarzowy.  
 

§ 4 

 

1.  Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2.  Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.  
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§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów Fundacji. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 

 

Celami  Fundacji zgodnie z postanowieniami założycieli są: 

 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywaniu  szans  tych rodzin i osób, a w szczególności pomoc  samotnym  matkom z 

małoletnimi dziećmi; 

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
5. działalność charytatywna; 

6. dobroczynność; 

7. ochrona zdrowia i pomoc społeczna;  
8. działalność kulturalna; 

9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

10. działalność w zakresie  kultury fizycznej  i sportu; 
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

14. promocja i organizacja wolontariatu; 

15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

17. działalność oświatowo-kulturalna wspierająca rodzinę i świadome rodzicielstwo; 

18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

§ 7 

 

   Fundacja realizuje swoje cele przez:   

 
1. współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami       

religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi i prawnymi; 

2. prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w kraju i za granicą,   

             zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dla pomnożenia środków     
             finansowych służących celom, dla których powołano Fundację; 

3. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym szczególnie  samotnym  matkom i ich   

małoletnim dzieciom poprzez  tworzenie i prowadzenie tzw. mieszkań chronionych        
             oraz działalność opiekuńczo-wychowawczą; 
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4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego,  

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ubóstwu, chorobom; 

5. poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji; 
6. współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Fundacji;  
     7.   gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi,  
             pochodzącymi z darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i społecznych   

             zgodnie z celami statutowymi Fundacji; 

 8.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki w tym turystyki socjalnej; 

 9.  prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 
10. organizowanie  koncertów, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, akcji oraz imprez    

       kulturalno-oświatowych  zgodnie z  celami  Fundacji; 

11. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa   
       kulturowego; 

12. upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: w Internecie, prasie, radiu     

       telewizji; 
13. bądź w  inny sposób pozwalający realizować cele Fundacji. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)  

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
    2.   Majątek Fundacji składa się w szczególności z: 

              1) funduszu założycielskiego, 

              2) darowizn, spadków i zapisów, 
              3) dotacji i subwencji osób prawnych, 

              4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

         5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
         6) odsetek bankowych, 

         7) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

         8) inne przewidziane prawem dochody. 

    3.   Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność     
          statutową.  

 

§ 9 

 

     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oświadczenie takie Zarząd może złożyć tylko 
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 10 

 

     Majątek Fundacji nie może być: 

     1.  Wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem     

          Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub     
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           pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub    

           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”. 

      2. Przekazywany na rzecz Fundatorów, członków organów 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.  Wykorzystywany na rzecz Fundatorów członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich     

           osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie    
          jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji. 

      4.  Fundacja nie może na szczególnych zasadach ( innych niż w stosunku do osób trzecich lub po      

          cenach wyższych niż rynkowe) nabywać towarów ani usług od podmiotów, w których   
          uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby   

          bliskie. 

 

 

       Rozdział IV. Rodzaje działalności Fundacji 

 

§ 11 

 

    1.  Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność     
         nieodpłatna  pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego. 

    2.  Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

    3.  Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach cywilnych i prawa handlowego. 

 

§ 12 

 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): 

1. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z). 
2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 88.99.Z). 

3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(88.10.Z). 
4. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z). 

5. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C). 

6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 86.90.E). 

7. Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z). 

8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 94.99.Z). 

9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z). 

10.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z). 

11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 
12. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z). 

13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z). 

14. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19Z). 
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§ 13 

 

 
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 2007): 

1. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z). 
2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 88.99.Z). 

3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(88.10.Z). 
4. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91). 

5. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90C). 

6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 86.90.E). 

7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z). 

8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 
(PKD 94.99.Z). 

9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z). 

10. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z). 

11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 
12.  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(PKD 85.51 Z). 

13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z). 
14. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z). 

15. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z). 

16. Wydawanie gazet ( PKD 58.13.Z). 

17. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ( PKD 58.14.Z). 
18. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z). 

19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19.Z). 
20. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

(PKD 47.89.Z). 

21. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet 
(PKD 47.91.Z). 

22. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z). 

 

Przychody z  odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na   
działalność pożytku publicznego. 

 

 

Rozdział V. Władze Fundacji 
 

§ 14 

 

Władzami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
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Rada 

 

§ 15 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy jak i następnych członków Rady   

     na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą     
    decyzją Fundatorzy. 

 4. Fundatorzy wybierają swą decyzją Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.    

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych,     

      nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na    
     rzecz Fundacji, utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) może nastąpić     

    odwołanie członka Rady  i przez  to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w   

     wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji i Fundatorów. 
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady i Fundatorów; 

      2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo     
         popełnione z winy umyślnej; 

     3) śmierci członka. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

8. Członkowie Rady:  

    1) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku    

         pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu; 
    2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z    

         oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

    3) mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub     

         wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w   
         sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 16 

 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1.  Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w porozumieniu z Fundatorami. 
2.  Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego   

     Fundacji. 

3.  Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi    
     absolutorium. 

4.  Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji w porozumieniu z    

     Fundatorami. 

5.  Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych   
     organów. 

 

§ 17 

 

1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2.  Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, który 
zgłaszany jest na piśmie. 

3.  Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
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4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy 

o szczególnym charakterze lub na wniosek Fundatorów. 
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

8. W posiedzeniu Rady  mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Fundatorzy oraz inne zaproszone 

osoby z głosem doradczym.  

 

 

Zarząd 
 

§ 18 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy jak również  następnych członków Zarządu   
     na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują   

    swą decyzją  Fundatorzy. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
       1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji i Fundatorów; 

        2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    

           popełnione z winy umyślnej; 
       3) śmierci członka Zarządu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie 

postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; 

utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub 
jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  Fundatorów przed upływem kadencji w 

drodze uchwały podjętej przez Fundatorów. 

 

§ 19 

 

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

2.  Do kompetencji Zarządu należy: 

         1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

         2) realizacja celów statutowych; 
         3) sporządzanie planów pracy i budżetu; 

         4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

         5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
         6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 

         7) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji (w porozumieniu z    

             Fundatorami). 
3.  Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 

 

§ 20 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w 
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przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym 

spotkaniem.  

3.  O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu.   

5.   W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem  

doradczym.  

                          

                                                                      § 21 

             

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje Rada 

Fundacji. 

 

 

      Rozdział VI. Sposób reprezentacji Fundacji 

 

§ 22 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem   majątkowych 

    składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych  wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w 
tym Prezesa. 

 

 

 

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 23 

 

1.  Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy razem z Radą Fundacji. 
     W głosowaniu nad zmianą statutu biorą udział Fundatorzy razem z członkami Rady Fundacji,      

     dokonując zmian bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób     

     uprawnionych do głosowania. 
2.  Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 24 

 

1.  Fundacja może się połączyć 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.  W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy razem  z Radą Fundacji 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 25 

 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji razem Fundatorami bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
3. W celu dokonania likwidacji  zostaje powołany likwidator/likwidatorzy, którzy przeprowadzą 

likwidację Fundacji zgodnie z przepisami prawa. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd  zawiadamia właściwego ministra.  
5.  Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą  

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji 

charytatywnych o zbliżonych celach. 

 

§ 26 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


