
 

Statut Fundacji NIEBO   

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Roman Kubowski zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił  aktem notarialnym ( Rep. A 

381/18)   sporządzonym w dniu 05 marca 2018 roku przez Marzannę Grzejszczyk-Glińską 

- notariusza w Zambrowie Fundację o nazwie: „NIEBO”, zwaną w dalszej części statutu 

“Fundacją”. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fun-

dacjach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 40) , ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1817) oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji są Szamotuły. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .  

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe i placówki specjalizowane. 

5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  

6. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z in-

nymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym oraz osobom prawnym, zasłu-

żonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji 

§ 3 

1. Celami Fundacji jest: 

1)  działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub mate-

rialnej oraz  kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci; 

2) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie 

w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i or-

ganizowali się, 



3) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i oso-

bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym 

osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),  

4) organizacja zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 

5) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

6) działalność charytatywna,  

7) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patolo-

giom społecznym i uzależnieniom. 

2. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji 

następujących celów: 

1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z 

rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób, 

2) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet lub mężczyzn samotnie wycho-

wujących dzieci, 

3) organizacja dzieł mających za przedmiot naukę, edukację  i wychowanie, 

4) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

5) działalność na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i sierot, 

6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

7) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finanso-

wo organizacje pozarządowe w zakresie wyżej określonym. 

 

 

 

§ 4 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1)  opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w 

trudnej sytuacji materialnej, życiowej, 

2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z 

rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, 

3) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia 

dzieci i młodzieży oraz zdrowy styl życia,  

4) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek, 

5) pomoc psychologiczna rodzicom (matkom lub ojcom) samotnie wychowującym dzie-

ci, 

6) prowadzenie żłobków i przedszkoli, 

7) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz 

włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 



8) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne pro-

blemy społeczne, prowadzenie badań społecznych, 

9) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, spor-

towych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź ży-

ciowej,  

10)  organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspie-

ranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności, 

11) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjaz-

dów studyjnych, w tym zagranicznych, 

12) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizu-

jących cele Fundacji, w tym kampanii oraz badań społecznych, 

13) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie 

szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego 

uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację, 

14) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji. 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdzia-

łać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów sta-

tutowych. 

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzesza-

jących fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z 

celem Fundacji. 

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przy-

stępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 

organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Rozdział III. Majątek fundacji 

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte 

przez Fundację. 

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 3.000,00 trzy 

tysiące złotych, z czego 2.000,00 (dwa tysiące pięćset ) złotych stanowi fundusz gwa-

rancyjny. Fundusz gwarancyjny, zdeponowany na oprocentowanych rachunku w pol-

skim banku, przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Fundacji, a kwoty na-

leżne z tytułu jego oprocentowania - na finansowanie działalności Fundacji. 

3. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy 

przeznaczają kwotę w wysokości 10% każdoczesnej wartości majątku Fundacji, nie 

więcej jednak niż 1.000.000 złotych. 

4. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów, 

b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, 

c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 

kapitałowym 



d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych 

e. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2 

f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 

być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może 

nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane 

przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich 

wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

6. Fundacja nie może  (zabrania się ) : 

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie orga-

nów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wieństwa 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 jej organów lub pracowników 

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

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach,  

c. wykorzystywania majątku Fundacji rzecz członków jej 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  jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosun-

ku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

§ 6 

 1. Osoby, które dokonały przysporzeń majątkowych dla Fundacji zwane są Donatorami.  

 2.  Każdy Donator zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji.  

 3. Fundacja może ustanawiać Odznakę Dobroczyńcy Fundacji. Wzór określi Rada Funda-

cji.  

 4. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada Fundacji przyznaje Me-

dal Fundacji wraz z Dyplomem Honorowym. Wzór określa Rada Fundacji. Także i te 

osoby wpisuje się do Księgi Dobroczyńców Fundacji.  

  5. W wyrazie wdzięczności Rada Fundacji może zapraszać Dobroczyńców do wzięcia hono-

rowego udziału w obradach Rady lub w uroczystych zdarzeniach z życia Fundacji.  

  6. Rada Fundacji może także zwracać się do wybranych Dobroczyńców z prośbą o wyraże-

nie opinii lub poglądu w sprawie prowadzenia Fundacji.  

§ 7 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych na 

rachunkach bankowych banków działających na terytorium  Polski.  

 

 

 



IV. Działalność gospodarcza 

§ 8 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów sta-

tutowych. W szczególności Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z ob-

owiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie (kod PKD 

2007 jest wskazany w nawiasach): 

1) Wychowanie przedszkolne ( 85.10.Z) 

2) Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 

3) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A) 

4) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(86.90.E) 

5) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełno-

sprawnych (88.10.Z) 

6) Reklama (73.1) 

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

8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 

9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie in-

dziej niesklasyfikowana (82.99.Z) 

10)  Działalność wydawnicza (58) 

11) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z). 

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów  sta-

tutowych. 

3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne 

bądź bezpośrednio przez samą Fundację. 

4.  Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych  jednostkach organizacyjnych 

kieruje kierownik (dyrektor) jednostki powoływany i  odwoływany przez Zarząd.  

Rozdział V. Organy fundacji 

§ 9 

Organami Fundacji są: 

1. Organem fundacji jest zarząd powoływany i odwoływany przez Fundatora na 5-letnie 

kadencje. 

2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. 

Fundator może być członkiem Zarządu. 

 

§ 10 

 

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



2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a. uchwalanie rocznych planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompe-

tencji innych organów, 

d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organi-

zacji oraz o ich tworzeniu, 

e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 

f. powoływanie Dyrektora Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu; w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes lub dwaj członkowie 

Zarządu. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wyko-

nanie odpowiednich opracowań. 

§ 12 

1. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego czynności wykonawczo-

zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji. W przypadku 

zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Fundacji, 

chyba , że Rada Fundacji postanowi inaczej. 

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być 

jeden z członków Zarządu Fundacji. 

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora. 

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do 

akceptacji Zarządu. 

5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji. 

Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji. 

§ 13 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodze-

nia. 

5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium.  



6. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim. 

7. Wyrażanie Zarządowi zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 

10.000 (dziesięć tysięcy) złotych. 

8. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.  

9. Inne sprawy zastrzeżone Statutem do kompetencji Rady Fundacji. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla 

którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych 

i majątku Fundacji. 

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwida-

torów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na 

cel wskazany przez Fundatora. 

§ 17 
1.Statut oraz cele działania mogą ulec zmianie. 

2. Decyzję o przedmiocie zmiany celów statutowych Fundacji podejmuje Fundator w drodze 

uchwały.  

3. W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami ni-

niejszego statutu występuje Zarząd. 

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


