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STATUT FUNDACJI „POMYSLOVA.pl„ 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja POMYSLOVA.pl  (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią: Agnieszkę Budzyńską, 

zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Marquarda (ul. 
PCK 10/2, 40-057 Katowice)za numerem repertorium A 372/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień 
niniejszego statutu.  

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach 
obcych. 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji są Świętochłowice. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, łączyć się z 
innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń. 

§ 5 

Organem nadzoru jest minister właściwy ds. polityki społecznej. 

§ 6 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Do celów szczegółowych Fundacji należy: 

1. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności 
lokalnych; 

2. rozwijanie pomysłów innowacyjnych w sferze działań społecznych; 
3. rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami i 

administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi; 
4. promocja i organizacja wolontariatu; 
5. transfer wiedzy, doświadczeń i informacji; 
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6. rozwój inicjatyw kulturalnych oraz prowadzenie szeroko pojętych działań w zakresie kultury i sztuki; 
7. rozwój kompetencji i wychowanie osób w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz seniorów i osób z niepełnosprawnością; 
8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób; 
9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 
10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów 
edukacyjnych, warsztatów, kursów, szkoleń, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o 
charakterze edukacyjnym; 

2. tworzenie i prowadzenie blogów, podcastów, kursów online i innych portali internetowych, w tym 
mediów obywatelskich; 

3. wsparcie finansowe inicjatyw społecznych realizujących cele Fundacji wymienione w par. 7; 
4. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na 

sytuację organizacji pozarządowych; 
5. podejmowanie działań na rzecz dostępu do informacji publicznej przez obywateli; 
6. prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie prowadzenia badań diagnostycznych, badań rynku, 

badań opinii publicznej oraz rozpoznawanie w inny sposób potrzeb organizacji pozarządowych i 
mieszkańców Polski; 

7. upowszechnianie działań związanych z propagowaniem szeroko pojętej kultury, w tym organizowanie 
festiwali, wystaw i imprez artystycznych; 

8. prowadzenie nieformalnej i pozaformalnej edukacji ustawicznej, ekologicznej, konsumenckiej, 
obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

9. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, 

10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

11. publikowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, biuletynów broszurek, ulotek; 
12. organizowanie i prowadzenie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży - oraz organizacja czasu 

wolnego i wypoczynku; 
13. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, rewitalizacji oraz inicjowanie 

i uczestnictwo w powoływaniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej; 
14. obsługę administracyjną i realizację wspólnych projektów. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób 
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z 
celami statutowymi Fundacji. 

§ 10 

Fundacja może prowadzić działalność jako nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich 
formach wymienionych w § 8. 

§ 11 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom 
fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla 
celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji. 
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Rozdział III 

Majątek i dochody fundacji 

§ 12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości - 500 zł (słownie: pięćset  
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w 
toku jej działania. 

§ 13 

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.  

§ 14 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. świadczeń Fundatorów; 
2. darowizn, spadków i zapisów; 
3. odsetek bankowych, lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych; 
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
5. dotacji i subwencji, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej; 
6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych; 
7. funduszy Unii Europejskiej; 
8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 
9. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd; 
10. innych przychodów. 

§ 15 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów 
statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 16 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 
czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

§ 17 

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy od stycznia do grudnia. 

 

Rozdział IV 

Organy fundacji 

§ 18 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. 

§ 19 

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji 

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi i kieruje bieżącą działalnością Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób, przy czym pierwszego Prezesa Zarządu wskazuje Fundator. 
Każdego kolejnego prezesa powołuje zarząd ze swojego składu jednomyślną decyzją.  



4 
 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

4. Członków Zarządu powołuje Prezes Fundacji. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez jednomyślną decyzję dwóch 
członków zarządu. 

6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci lub pisemnej rezygnacji złożonej na ręce 
innego Członka Zarządu. 

8. Wszyscy członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
Wynagrodzenie członków Zarządu ustala i akceptuje Zarząd. 

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

10. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów podróży i uzasadnionych 
wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

§ 20 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; 
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji, spółdzielni socjalnych; 
7) ustalanie planów działania Fundacji; 
8) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i 

nagrody dla pracowników Fundacji z zastrzeżeniem par 21 ust. 8; 
9) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 
10) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji; 
11) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

rachunkowości; 
12) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym. 

§ 21 

Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową oraz w razie potrzeby Radę Fundacji. 

§ 22 

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

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji lub członek Zarządu Fundacji  za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej. 

§ 23 

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos. 

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest 
tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w 
głosowaniach nad uchwałami. 
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§ 24 

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest jednoosobowo każdy z Członków Zarządu. W przypadku 
zaciągania zobowiązań finansowych o wartości wyższej niż 50 000,00 zł są wymagane podpisy minimum dwóch 
Członków Zarządu.  

§ 25 

Decyzję w sprawie zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji podejmuje Zarząd. Decyzja musi być podjęta 
jednogłośnie przez wszystkich członków zarządu. 

  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. W razie likwidacji funkcję Likwidatora pełnią Członkowie Zarządu. 

3. Decyzję o likwidacji i przeznaczeniu jej majątku podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze 
jednomyślnej uchwały. 

§ 27 

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


