
STATUT 

Fundacji Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

  §1 

1. Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, działa  na 

podstawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z 

późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez: 

Zofię Gajewską 

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę 

Szuladzińską, w kancelarii notarialnej w Otwocku, przy ulicy Karczewskiej 11, lok.1, w 

dniu 23.01.2014 . 

 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest Ponurzyca. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

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, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

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

wybranych językach obcych. 

 

§3 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. 

 

§4 

1. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie  znakiem graficznym. 

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§5 

1. Fundacja może ustanawiać 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. 

2. Fundacja może: 

1) tworzyć oddziały, biura, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą; 

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach. 

3. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszej pracy Fundacji. Wynagrodzenie 



pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin 

biura określa Zarząd. 

4. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§6 

Celem Fundacji jest: 

1. działalność na rzecz rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, międzypokoleniowych; 

2. eliminowanie nierówności społecznych (w zakresie dostępu do edukacji, informacji, 

ochrony zdrowia) z wyraźnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzieży terenów 

wiejskich; 

3. szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży; 

4. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży; 

5. pobudzanie aktywności, rozwój i integracja społeczności lokalnych; 

6. inicjowanie i wzmacnianie współpracy międzysektorowej (partnerstwa publiczno-

społecznego)  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej; 

7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych; 

8. promowanie zdrowego trybu życia, ekologii oraz walorów środowiska naturalnego; 

9. zachęcanie do aktywnego wypoczynku, rekreacji i turystyki; 

10. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

12. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek, wyjazdów 

letnich i zimowych oraz świetlicy wiejskiej. 

 

§7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) działania prorodzinne: edukacja rodziców w zakresie metod wychowawczych, 

rozwiązywania konfliktów w rodzinie, upowszechnianie  idei mediacji, budowanie i 

wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez alternatywne metody spędzania wspólnie 

czasu; 

b) prowadzenie różnych form edukacji przedszkolnej; 

c) działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów o 

utrudnionym dostępie do edukacji, takich jak gminy wiejskie lub tereny zaniedbane 

gospodarczo, społecznie i kulturowo poprzez wzrost poziomu uczestnictwa w 

różnych formach edukacji; 

d) wspieranie i promowanie młodych talentów; 

e) organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów 

statutowych Fundacji; 

f) angażowanie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w działania obywatelskie, 

mające na celu poprawę jakości życia w danej społeczności lokalnej; 



g) działania podejmowane w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowane do dzieci i 

młodzieży (psychoedukacja, warsztaty, poradnictwo); 

h) wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia i integracji społeczności 

lokalnych; 

i) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w podobnym 

obszarze w kraju i za granicą; 

j) działania prozdrowotne, mające na celu promocję i upowszechnianie ekologicznego, 

zdrowego i aktywnego trybu życia; 

k) promowanie regionu poprzez eksponowanie jego walorów przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych, turystykę; 

l) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

m) organizowanie wycieczek, imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych. 

2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona, jako 

działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna. 

3. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów 

statutowych. 

 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§8 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§9 

1.  Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) funduszu założycielskiego i darowizn, 

b) darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych, 

c) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, 

d) grantów, 

e) odsetek i depozytów bankowych, 

f) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

g) zasądzonych przez sąd nawiązek i świadczeń pieniężnych, 

h) ze środków administracji publicznej, w tym administracji samorządowej i rządowej. 

2.  Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili 

inaczej. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

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



o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

6. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może pozyskiwać środki z funduszy pomocowych 

instytucji, organizacji i osób, krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w 

tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć 

charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego zmierzającego lub koniecznego dla 

uzyskania środków z funduszy instytucji, organizacji i osób, o których mowa powyżej. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 

 

§ 10 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 11 

1. Zarząd składa się składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych 

członków, powoływanych na czas nieokreślony. 

2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. 

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. 

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. 

5. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd 

jednomyślnie. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na 

ręce innego członka Zarządu, 

b. śmierci, 

c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w 

sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania 

udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa 

przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych 

przypadkach. 

7. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, 

przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Zarządu. 

8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący 

Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu. 

 

§ 12 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) realizacja celów statutowych; 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu; 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

e) zaciąga zobowiązania i zawiera umowy; 



f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości wynagrodzenia; 

h) wyznaczanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Fundacji; 

i) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji, 

j) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

k) sporządzanie sprawozdań z działalności; 

l) podejmowanie innych niewymienionych powyżej decyzji dotyczących działalności 

Fundacji. 

3. Członek Zarządu może być również pracownikiem Fundacji, zatrudnionym na 

określonych zasadach i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. 

 

§ 13 

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich 

członków Zarządu pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, co najmniej dwa tygodnie 

przed planowanym spotkaniem. 

3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w 

krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do 

ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym 

Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa. 

5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania 

posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie 

Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki 

sposób podejmowania decyzji. 

6. W przypadkach, gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków 

uprawnienia Prezesa będą wykonywane przez Wiceprezesa. 

 

 

Rozdział V 

Sposób reprezentacji 

 

§ 14 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym sprawach 

majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie, przy czym 

Wiceprezes Zarządu uprawniony jest do podpisywania umów z Prezesem Zarządu. 

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 1000 zł wymagany jest podpis dwóch 

członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. 

 

  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 



§ 15 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, 

przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, jednak 

wyłącznie za zgodą wszystkich członków Zarządu. 

 

§ 16 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 17 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i 

polityki społecznej. 

3. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych 

celach. 

 

§ 18 

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku 

ubiegłym. 

 

Statut został przyjęty dnia …………… 

 

 

Podpisano: 

 

 

_________________ 

Zofia Gajewska 

 

 

_________________ 

Anna Barejko 



 


