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STATUT 

Fundacji Pomocy Dzieciom DAJ ABYŚ DOSTAŁ 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom DAJ ABYŚ DOSTAŁ, zwana w dalszej części Statutu 

Fundacją, została ustanowiona przez Kancelarię Ostrowski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą 

w Toruniu, zwaną w dalszej części Statutu Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 września 

2014 r. w Toruniu przed notariuszem Tomaszem Ignacym Olszewskim repertorium A numer: 6784/2014. 

 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 

ze zm.), zwanej dalej ustawą o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.   

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 

4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Fundacja może należeć lub łączyć się z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 

o podobnych celach co Fundacja. Fundacja może także współpracować z krajowymi, zagranicznymi 

i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym profilu działania co Fundacja, dla realizacji jej celów 

statutowych. 

7. Fundacja posiada prawo powoływania oddziałów, biur i filii w kraju i za granicą.  

8. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 

§ 4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem statutowym fundacji jest dobroczynność i pomoc społeczna na rzecz dzieci i młodzieży polegająca na 

wspieraniu przedsięwzięć bytowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych, a w szczególności:  

1. udzielanie pomocy materialnej oraz współpraca z innymi podmiotami w zakresie pomocy 
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bytowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz dzieci i młodzieży; 

2. organizacja i/lub współpraca przy organizacji zajęć, kursów, spotkań, warsztatów dla dzieci i 

młodzieży rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

3. organizacja i/lub współpraca przy organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym finansowanie takich imprez; 

4. wsparcie finansowe oraz organizacyjne inicjatyw służących rozwojowi edukacyjnemu, 

kulturalnemu i sportowemu dzieci i młodzieży. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej, której wysokość jest każdorazowo uzależniona od potrzeb 

dziecka, z przeznaczeniem na finasowanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, kulturalnych i 

sportowych lub innych uzasadnionych potrzeb; 

2) organizowanie, w tym finansowanie i inne formy wsparcia, zajęć, kursów, spotkań, warsztatów 

dla dzieci i młodzieży rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

3) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży a także wsparcie, w tym finansowe organizacji takich imprez; 

4) wspieranie finansowe oraz organizacyjne inicjatyw służących rozwojowi edukacyjnemu, 

kulturalnemu i sportowemu dzieci i młodzieży; 

5) współpracowanie z osobami fizycznymi i/lub prawnymi w zakresie bieżącej pomocy bytowej, 

edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) współpracowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, 

fundacjami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami, których cele są zbieżne z 

celami Fundacji, lub które chcą wspierać realizację jej celów statutowych; 

7) angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, 

przedstawicieli przedsiębiorców, mediów i środowisk twórczych; 

8) wspieranie i organizowanie wolontariatu; 

9) publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych o Fundacji na własnej stronie 

internetowej oraz we wszelkich innych formach. 

 

§ 7 

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom zasłużonym dla 

realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji. 

2. Zarząd może określać zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na 

rzecz Fundacji darowizn i dotacji. 

 

 

Rozdział III 

Fundator i Organy Fundacji 

 

§ 8 
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Do uprawnień Fundatora należy: 

1) opiniowanie planów finansowych Fundacji; 

2) opiniowanie bilansu rocznego i rocznego sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności 

Fundacji; 

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji; 

4) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji; 

5) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu oraz celu i zasad działania Fundacji; 

6) określanie kierunków działalności Fundacji; 

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 

8) przeprowadzanie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń Zarządowi 

Fundacji. 

 

§ 9 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu Zarządem. 

 

§ 10 

1. Zarząd składa się z 3 osób. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatora. 

2. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

1) Izabela Anna Błaszkiewicz - członek Zarządu, 

2) Dagmara Agata Fabiszak - członek Zarządu, 

3) Monika Radtke-Buszman – członek Zarządu. 

3. W przypadku likwidacji Fundatora, która następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia 

o wykreśleniu Fundatora z Krajowego Rejestru Sądowego, uzupełnienie składu Zarządu odbywać 

się będzie na zasadzie kooptacji, w ten sposób, że w razie śmierci bądź rezygnacji 

dotychczasowego członka Zarządu, nowy członek Zarządu będzie wybierany przez pozostałych 

członków Zarządu w głosowaniu jawnym, w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie.  

4. Likwidacja Fundatora, w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu oraz § 24 ust. 3 i § 26 Statutu, nie 

następuje w wyniku połączenia Fundatora z inną osobą prawną lub jego przekształcenia w trybie 

sukcesji uniwersalnej.  

5. Członek Zarządu może być odwołany ze stanowiska przez Fundatora lub przez pozostałych 

członków Zarządu na wniosek 2/3 składu Zarządu w głosowaniu jawnym. Uchwała Zarządu 

w przedmiocie wniosku dla swej skuteczności musi być podjęta większością 2/3 głosów. 

6. Członek Zarządu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie bierze 

udziału w głosowaniu nad tym wnioskiem. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

 

§ 11 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu z wyjątkiem 

uchwał w sprawach:  

1) przeznaczenia majątku i dochodów na realizację celów Fundacji,   

2) obciążenia tego majątku,  

3) likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,  
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4) zmian w Statucie 

5) oraz w innych przypadkach wymienionych w Statucie, 

przy których konieczna jest większość 2/3 składu Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i ewidencjonowane w księdze protokołów posiedzeń 

Zarządu. 

 

§ 12 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) prowadzenie bieżących spraw Fundacji; 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

3) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

4) udzielanie pełnomocnictw; 

5) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń na rzecz 

Fundacji; 

6) opracowywanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych i bilansów finansowych oraz 

rocznych sprawozdań finansowo – rzeczowych z działalności Fundacji; 

7) ustalanie zasad wynagradzania i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 

statutowej oraz działalności gospodarczej; 

8) opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji; 

9) podejmowanie decyzji o likwidacji i przeprowadzenie likwidacji Fundacji. 

 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy członek Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie ministra 

sprawującego nadzór nad Fundacją, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania wniosku lub 

żądania. Zarząd może być zwołany również przez Fundatora. 

3. Zwołanie posiedzenia Zarządu nastąpić może poprzez pocztę, kuriera, telefonicznie, faxem lub 

pocztą elektroniczną. 

4. Zarząd może podejmować uchwały drogą obiegową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

innej formy zdalnego kontaktu, dla ważności uchwały podjętej drogą obiegową wymagany jest udział 

w głosowaniu wszystkich członków Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać Komisje Problemowe. Przewodniczący Komisji jeśli nie są członkami 

Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

6. Funkcje członków Zarządu nie są wynagradzane. 

 

§ 14 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. 

 

§ 15 

Zarząd sporządza sprawozdania z działalności Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne 

sprawozdania finansowe – rzeczowe z działalności Fundacji i przedstawia je Fundatorowi do zaopiniowania 

najpóźniej do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego. 
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Rozdział IV 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 16 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte 

przez Fundację w toku jej działania. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; 

2) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 

3) darowizn, spadków i zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń; 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

5) dochodów z lokat pieniężnych, odsetek od kwot na kontach bankowych; 

6) z innych wpływów. 

 

§ 17 

1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych 

określonych w niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

2. Dochody pochodzące z majątku Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych 

Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.  

3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. Dochody pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z 

celem, dla jakiego je zorganizowano. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza lub go odrzuca. 

 

§ 18 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych i tylko 

w formach wspierających jej statutową działalność, przy czym cały dochód uzyskany z tej 

działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów Fundacji. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest: 

1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

2. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

3. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.11.Z); 

4. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z); 

5. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 

6. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); 

7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 
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8. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z); 

9. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

10. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

12. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

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

(PKD 88.10.Z); 

14. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
88.99.Z); 

15. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 

16. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z). 

 

 

§ 19 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na : 

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi ww. osoby 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 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) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 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) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 20 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

rachunkowości. 

 

§ 21 

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową Fundacji. 

 

§ 22 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 

bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
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§ 23 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku. 

 

 

Rozdział V 

Zmiany Statutu 

 

§ 24 

1. Decyzje w sprawie zmiany Statutu, w tym celu i zasad działania podejmuje Fundator. 

2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z prawa zmiany Statutu w drodze pisemnego 

oświadczenia złożonego Zarządowi. 

3. W sytuacji określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak i w razie likwidacji Fundatora, która 

następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o wykreśleniu Fundatora z Krajowego Rejestru 

Sądowego, decyzję w sprawie zmiany Statutu, w tym celu i zasad działania podejmuje Zarząd. 

 

 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 25 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku 

Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek 

Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań. 

3. Decyzję o likwidacji Fundacji z powodów wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu podejmuje 

Fundator lub Zarząd. 

4. Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Fundatora. 

5. Majątek Fundacji w przypadku jej likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a 

w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Zarząd dokonuje 

podziału tego majątku, w tym również podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu 

poszczególnych składników majątku jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele 

podobne do celów Fundacji.  

6. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Zarząd zawiadamia ministra właściwego ze 

względu na cele Fundacji. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 26 

Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i Statutu wygasają w chwili jego likwidacji, która 
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następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o wykreśleniu Fundatora z Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

 

§ 27 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 


