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STATUT 

FUNDACJI NA SWOIM MIEJSCU 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Na Swoim Miejscu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Paulinę Gajewską, Zofię Sunderland i Stefana Bernata 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Julię Fersten 

w kancelarii notarialnej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 9 lok. 5, w dniu 19 września 2013 

roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno. 

 

§ 4 

 

Fundacja może tworzyć oddziały i placówki dla realizacji celów statutowych. 

 

§ 5 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 6 

 

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

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

 

Celami Fundacji są: 

1. Promocja rozwoju osobowego, opartego na wartościach chrześcijańskich zgodnych z 

nauką Kościoła Katolickiego; ukazywanie wartości i godności osoby oraz jej potencjału, 

2. Propagowanie nowoczesnych form przekazu kultury i wiary katolickiej oraz promocja 

kultury chrześcijańskiej, 

3. Wspieranie dzieł Ruchu Światło-Życie oraz inicjatyw ewangelizacyjnych, 

4. Działania profilaktyczno-wychowawcze, wspieranie rodziny, promocja wolności od 

nałogów i zniewoleń oraz ochrona życia, 

5. Odkrywanie i promowanie wartości kobiecości i męskości zgodnych z prawem 

naturalnym,  

6. Tworzenie przestrzeni odkrywania i realizowania pasji oraz wyrażania siebie w formach 

artystycznych, 

7. Kształtowanie postawy obywatelskiej oraz odpowiedzialności za życie społeczności 

lokalnej, 

8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na 

dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie: 

1. Wspieranie i organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych oraz innych 

wydarzeń o charakterze religijnym, 

2. Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, służących rozwojowi 

człowieka wolnego od nałogów i uzależnień,  

3. Inspirowanie i organizowanie wydarzeń w duchu Nowej Kultury (rozwijanie wartości 

osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia, rozwijanie odpowiedzialności za 

tworzenie i przekształcanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w oparciu o uniwersalne 

wartości chrześcijańskie), 

4. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów oraz innych 

działań edukacyjnych, 

5. Prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych wspierających rozwój osobowy 

człowieka oraz promujących inne cele Fundacji, 

6. Organizowanie i finansowanie działalności artystycznej, wydawniczej, filmowej i 

multimedialnej w zakresie określonym w celach Fundacji, 

7. Organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych zgodnych z celami Fundacji, 

8. Organizowanie i wspieranie programów profilaktyczno-wychowawczych, 

9. Organizowanie wycieczek, wyjazdów i innych wydarzeń o charakterze turystyczno-

krajoznawczym zgodnych z celami Fundacji, 

10. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny 

sposób potrzebują,  

11. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,  

12. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji. 
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§ 9 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

 

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1. Darowizn, spadków, zapisów,  

2. Dotacji, subwencji i grantów osób prawnych, 

3. Dochodów ze zbiórek publicznych, 

4. Dochodów z majątku Fundacji, 

5. Dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i 

inwestycyjnych Fundacji, 

6. Udziałów i lokat, 

7. Sponsoringu, 

8. Funduszy Unii Europejskiej, 

9. Dotacji uzyskanych od jednostek administracji państwowej lub samorządowej, 

10. Środków przekazanych Fundacji przez inne organizacje. 

 

§ 12 

 

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną. 

 

§ 13 

 

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 

długi spadkowe.  

 

Władze Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu. 
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Rada Fundacji 

 

§ 15 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków. 

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków 

Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady Fundacji, powołują Fundatorzy zwykłą większością głosów, przy obecności 

wszystkich Fundatorów. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej przez Fundatorów zwykłą większością głosów. Fundatorzy nie mogą być w ten 

sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Rady Fundacji. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady Fundacji. 

 

§ 16 

 

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

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji. 

 

§ 17 

 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji, 

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowywanych przez 

Zarząd Fundacji, 

3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, 

4. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji w sprawach połączenia z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji. 
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§ 18 

 

W celu wykonania swoich zadań Rada Fundacji jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 19 

 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od trzech do pięciu osób. Funkcje w Zarządzie 

Fundacji mogą być następujące: Prezes Fundacji, Wiceprezes Fundacji i Sekretarz 

Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji. 

2. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy. 

3. Fundatorzy powołują Zarząd Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji wybierają spośród 

siebie Prezesa Fundacji, Wiceprezesa Fundacji oraz Sekretarza Fundacji. 

4. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić do momentu odwołania, złożenia 

pisemnej rezygnacji lub w wypadku śmierci.  

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Fundatorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

 

§ 20 

 

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

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,  

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody pracowników. 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

h) podejmowanie decyzji w sprawach: zmian statutu Fundacji, połączenia z inną 

fundacją i likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

4. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, nie rzadziej niż cztery razy w 

roku. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. 

8. Co roku, do dnia 30 lipca, Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

9. Z tytułu pełnienia swoich funkcji Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wynagradzani i 

nagradzani.  
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Sposób Reprezentacji 

 

§ 21 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj 

członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z 

zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – 

oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać dwóch członków Zarządu Fundacji, 

w tym Prezes Fundacji. 

3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć 

tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie 

Zarządu Fundacji.  

 

Zmiana Statutu 

 

§ 22 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, za jednomyślną zgodą Fundatorów, 

przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu nie mogą 

dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. Natomiast zmiana statutu może obejmować dodanie nowych celów działania 

Fundacji. 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 23 

 

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. 

 

§ 24 

 

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd Fundacji, za jednomyślną 

zgodą Fundatorów, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla 

swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

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. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
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§ 26 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, za jednomyślną zgodą Fundatorów, przy 

czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności 

wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 27 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach. 

 

 

 

 


