
STATUT FUNDACJI CURIOSITAS 

Postanowienia ogólne 

§1 
Fundacja pod nazwą: Fundacja Curiositas (zwana dalej: Fundacją) została ustanowiona w 2016 r. przez Macieja Wantusiaka (zwanego 
dalej: Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem. 

§2 
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Curiositas. 
2. Fundacja działa w szczególności na podstawie: 

a. ustawy o fundacjach; 
b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
c. postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 
4. Fundacja może prowadzić działalność jako organizacja pożytku publicznego o jakiej mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami). W tym celu 
będzie mogła wystąpić do właściwego Sądu o przyznanie takiego statusu. 

§3 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§4 
Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów. 

§5 
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§6 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

§7 
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i 
zrzeszeń zarówno w kraju jak i za granicą. 

§8 
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Curiositas” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce, w tym na język angielski: „Curiositas Foundation”. 

§9 
Fundacja może współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu 
działania, a także do takich organizacji należeć. 

§10 
Fundacja opiera swoją działalność, w szczególności na pracy społecznej członków organów i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich 
działań może zatrudniać pracowników, także spośród członków swoich organów. 

§11 
Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, jak również jednostkom nie posiadającym 
osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji. 



Misja, cele i zasady działania Fundacji 

§12 
1. Misją Fundacji jest:  

a. upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego, opartego na idei szkoły bez 
narzucanego przymusu, a także naturalnej chęci do nauki i poznawania świata przez dzieci; dostosowanego do 
potrzeb rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie, poprzez działalność oświatową, edukacyjną, 
kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji 
zdrowia, jak również  wspierania społeczeństwa obywatelskiego;  

b. wspieranie wzajemnego szacunku oraz równouprawnienia dzieci i dorosłych; 
c. promowanie równouprawnienia płci, wielokulturowości, tolerancji oraz unikania przemocy; 
d. wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz świadomości swoich cech, możliwości i szans; 
e. kształcenie samodzielnych oraz niezależnie myślących liderów i obywateli świata, chętnych i gotowych do 

poznawania odmiennych kultur, idei i wartości, tolerancyjnych dla wszelkich przejawów odmienności w życiu 
codziennym (w szczególności: religia/wyznanie, preferencje seksualne, światopogląd, sytuacja ekonomiczna, 
zdrowie psychiczne i fizyczne), doceniających wartość i znaczenie uczciwej pracy oraz sprawiedliwego 
wynagradzania, posiadających wiedzę i pierwsze doświadczenia umożliwiające dokonywania świadomych wyborów, 
kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki, będącymi wrażliwymi na piękno i bezinteresownie dobrymi ludźmi. 

§13 
1. Celem Fundacji jest: 

a. wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy 
programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

b. prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej; 
c. zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli; 
d. wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania; 
e. działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia; 
f. wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej; 
g. działanie na rzecz integracji europejskiej; 
h. działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz popularyzacji idei „Wolnej Szkoły”, zasad Marii Montessori oraz idei “Szkoły Demokratycznej”, 
czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego 
szacunku; 

i. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości; 
j. wspieranie nauki języków obcych; 
k. działania na rzecz poprawy świadomości o zdrowej i ekologicznej diecie; 
l. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców; 
m. promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i rodzicach postawy 

krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania; 
n. wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z niepełnosprawnościami; 
o. poszerzanie świadomości ekonomicznej; 
p. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności; 
q. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego; 
r. promowanie czytelnictwa; 
s. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego; 
t. uwrażliwianie na kulturę i dziedzictwo historyczne; 
u. stworzenie i wdrożenie samofinansującego się modelu placówki oświatowo-gospodarczej, służącej realizacji misji i 

celów Fundacji oraz jego promocja i rozpowszechnianie; 
v. kształtowanie postawy działania zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

2. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, poglądy polityczne, narodowość i status 
ekonomiczny. 

§14 
1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 



a. tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także ośrodków i 
innych zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji; 

b. promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji; 
c. prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i 

ich propagowanie; 
d. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich 

propagowanie; 
e. organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i 

udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu); 
f. podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, 

by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie i rozwój wolnych i 
demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych; 

g. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie 
warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju 
intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży 
prowadzonych w kraju i za granicą; 

h. finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży; 
i. zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji 

celów Fundacji; 
j. współpracę, w zakresie opisanym powyżej, ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami 

akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub 
cele są zbieżne z celami Fundacji; 

k. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji; 
l. tworzenie materiałów dydaktycznych; 
m. tworzenie narzędzi informatycznych; 
n. tworzenie platform wymiany informacji i propagowanie świadomego korzystania z nowych technologii; 
o. animowanie wymiany doświadczeń w Polsce i za granicą; 
p. prowadzenie badań naukowych; 
q. organizowanie kolonii, wycieczek, zajęć szkoleniowych oraz zajęć pozaszkolnych dla młodzieży i innych osób w 

ramach określonych celami Fundacji; 
r. prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji; 
s. udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele 

Fundacji; 
t. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami 

Fundacji; 
u. prowadzenie placówek dydaktyczno-gospodarczych, których celem jest realizacja misji Fundacji za pomocą:  

i. zapewniania dostępu do edukacji zgodnej z misją i celami Fundacji;  
ii. zapewniania finansowania dla działalności edukacyjnej danej placówki;  
iii. integrowania lokalnej społeczności wokół działalności Fundacji. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w 
niniejszym Statucie. 

3. Działalność opisana w §14 ust. 1 może być prowadzona nieodpłatnie lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego. 
4. Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się (przedmiot działalności): 

a.  Wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z; 
b. Szkoły podstawowe – PKD 85.20.Z; 
c. Gimnazja – PKD 85.31.A; 
d. Licea ogólnokształcące - PKD 85.31.B; 
e. Licea profilowane - PKD 85.31.C; 
f. Technika - PKD 85.32.A; 
g. Zasadnicze szkoły zawodowe - PKD 85.32.B; 
h. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy - PKD 85.32.C; 
i. Szkoły policealne - PKD 85.41.Z; 
j. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych - PKD 85.42.A; 

5. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się (przedmiot działalności): 
a. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B; 
b. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z; 
c. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z; 
d. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z; 



e. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z; 
6. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania kultów religijnych oraz ideologii i 

programów politycznych.  
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą nie stojącą w sprzeczności z celami Fundacji w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno bezpośrednio przez Fundację, jak i 
poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne. Całość dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej przeznaczona 
jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. 

§15 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać merytorycznie i finansowo polskim i zagranicznym osobom fizycznym i 
prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 

Majątek i dochody Fundacji 

§16 
Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie założycielskim ustanawiającym Fundację 
(fundusz założycielski), a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację. 

§17 
1. Dochodami Fundacji składającymi się na jej majątek są w szczególności: 

a. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych; 
b. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe 

poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej; 

c. środki publiczne; 
d. odsetki bankowe; 
e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; 
f. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
g. dochody z działalności gospodarczej; 
h. świadczenia i dopłaty Fundatora; 
i. fundusze z Unii Europejskiej; 
j. dochody pochodzące z innych wpływów. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§18 
1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania. 
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z 

dobrodziejstwem inwentarza. 
3. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji. 
4. Zbycie środków trwałych lub zaciąganie zobowiązań odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu, a w razie braku 

odmiennych regulacji, zbycie środka trwałego o wartości księgowej przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości, wymaga zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały, podjętej 
większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków oraz zgody Fundatora, jeżeli nie wchodzi on w skład 
Zarządu lub Rady Fundacji. Przepisy § 32 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.  

5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków 
organów Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji  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”. 

6. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji  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. 

7. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze 
statutowego celu Fundacji. 



8. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji                

lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych                    

niż rynkowe. 

§19 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy. 

Organy Fundacji 

§20 
1. Organami Fundacji są:  

a. Zarząd Fundacji; 
b. Rada Fundacji. 

2. W Fundacji mogą być powołane:  
a. Rada Programowa; 
b. Zespoły Doradcze.  

3. Członkami ciał doradczych, określonych w ust. 2, mogą być członkowie Rady Fundacji. 
4. Powołanie i odwoływanie ciał doradczych, o których mowa w ust. 2, oraz uchwalanie Regulaminów ich funkcjonowania i 

ustalanie zasad przyjmowania i odwoływania ich członków należy do kompetencji Zarządu Fundacji. 
5. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe nie mogą być członkami Organów Fundacji. 
6. Działalność członków Organów Fundacji nie związana bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Fundacji nie może w żaden 

niekorzystny sposób wpływać na działalność i wizerunek Fundacji. 
7. Fundator ustanawia niniejsze Podstawowe Zasady Fundacji: 

a. działania Fundacji nie mogą powodować negatywnych skutków dla dzieci, wobec których Fundacja prowadzi swoje 
działania, i ich rodzin; 

b. nadrzędnym celem projektów prowadzonych przez Fundację nie może być przynoszenie zysku; 
c. trwałość w czasie prowadzonych przez Fundację działań w zakresie misji Fundacji jest priorytetem nad 

indywidualnymi celami każdego z Członków Zarządu i Rady Fundacji; 

Zarząd Fundacji 

§21 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 3 Członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Fundator może 

zostać powołany w skład Zarządu. 
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Pierwsi Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Fundatora lub Radę 

Fundacji, z wyłączeniem prawa Rady Fundacji do odwołania członka zarządu, którym jest Fundator.  
3. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w 

każdym czasie odwołani także przez Fundatora. 
4. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.  
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. śmierci Członka Zarządu; 
b. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu; 
c. odwołania Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Fundacji; 
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 
e. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 
f. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 
g. utraty praw publicznych; 
h. działania na szkodę Fundacji; 
i. powołania do Rady Fundacji;  
j. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji. 

6. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 



§22 
1. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację na zewnątrz, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  
2. O ile Statut nie stanowi inaczej, jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, rozporządzenie składnikiem majątku 

Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) wymaga 
oświadczenia dwóch Członków Zarządu.  

3. Zbywanie środków trwałych lub zaciąganie zobowiązań o wartości powyżej 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) 
odbywa się zgodnie z treścią § 18 ust. 4 Statutu.  

§23 
1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd Fundacji: 

a. opracowuje roczne plany działania Fundacji; 
b. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji; 
c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 
d. składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych; 
e. wytycza kierunki działania Fundacji; 
f. przedstawia plany dotyczące działalności Fundacji; 
g. sporządza sprawozdania finansowe Fundacji; 
h. opiniuje i zatwierdza programy działania jednostek organizacyjnych Fundacji; 
i. powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami statutowymi; 
j. ustala wynagrodzenie dla pracowników Fundacji oraz zasady i tryb jego wypłacania; 
k. powołuje i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji; 
l. sprawuje lub powierza uprawnionej osobie nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych; 
m. odwołuje osoby uprzednio powołane do sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi; 
n. zatwierdza kandydatury osób zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych; 
o. podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek oraz innych organizacji. 

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji 
wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą  domagać się zwrotu 
poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji. 

4. Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu Fundacji 
uchwalonym przez Radę Fundacji. 

5. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub              

Fundatora. 

§24 
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 

połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.  
3. Prezes Zarządu dysponuje dwoma głosami a pozostali Członkowie Zarządu dysponują po jednym głosie. 
4. W przypadku równej ilości oddanych głosów “za” i “przeciw” Zarząd zobowiązany jest przekazać sprawę Radzie Fundacji, 

która podejmuje decyzję w sprawie w formie uchwały. 
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje 

Prezes Zarządu Fundacji na wniosek Członka Zarządu lub z własnej inicjatywy. 
6. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli podmiotów i organizacji, których 

działalność jest zbieżna z celem Fundacji. 
7. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej. 

 

Rada Fundacji 

§25 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach  wynikających z postanowień Statutu. 
2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków. Fundator może zostać Członkiem Rady Fundacji. 
3. Radę Fundacji powołuje Fundator.  



4. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do 
składu Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 
a. śmierci członka Rady Fundacji; 
b. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Rady Fundacji; 
c. odwołania na podstawie decyzji Fundatora; 
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 
e. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 
f. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 
g. utraty praw publicznych; 
h. działania na szkodę Fundacji; 
i. powołania do Zarządu Fundacji;  
j. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji. 

6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Fundator podejmie stosowną uchwałę. Mogą również 
wnioskować do Zarządu Fundacji o zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji. 

7. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 

§26 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. określanie wieloletnich planów działalności Fundacji; 
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji; 
3. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej; 
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych; 
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z 

działania; 
6. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu; 
7. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu Fundacji. 

§27 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku. 
2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza Rady Fundacji.  
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji. Posiedzenie może zwołać 
również każdy Członek Zarządu Fundacji. 

4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, członek Zarządu Fundacji. 
5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji. 

§28 
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa liczby jej członków, a wszyscy jej 

członkowie zostali zaproszeni. 
2. Zaproszenie, o którym mowa powyżej, odbywa się w formie telefonicznej, mailowej lub przesyłką poleconą. W przypadku 

zaproszenia w formie telefonicznej lub mailowej konieczne jest potwierdzenie otrzymania zaproszenia na adres mailowy 
Fundacji lub adres wskazany w zaproszeniu.  

3. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 
Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 
Fundacji oraz jej sekretarza, powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zmiany Statutu.  

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.  
7. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch 

trzecich) głosów. 



Rada Programowa Fundacji 

§29 
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, składa się z od 1 do 5 Członków. Rada Programowa Fundacji 

propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. 
2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Zarządowi Fundacji propozycje kierunków działania Fundacji, a także opiniuje 

kwestie przedstawione jej przez Zarząd Fundacji. 
3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które 

dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie. 
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który pozostaje w stałym kontakcie z 

Zarządem Fundacji bądź osobą przez niego wyznaczoną. 

§ 30 
1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji na wniosek zgłoszony przez 

Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Fundacji. 
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy członków Rady. 
4. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej. 
5. Członkowie Rady Programowej Fundacji, pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 31  
1. Fundacja może prowadzić na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami działalność gospodarczą, w rozmiarach               

służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:  

a. produkcja gier i zabawek (32.4), maskotek z logo Fundacji; 
b. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z) maskotek z logo 

Fundacji; 
c. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 
d. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.); 
e. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z); 
f. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 
g. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z); 
h. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z); 
i. produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z); 
j. produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (14.1); 
k. produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2); 
l. wydawanie gazet (58.13.Z); 
m. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 
n. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 
o. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1); 
p. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 
q. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z 

r. ); 
s. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z); 
t. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);  
u. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);  
v. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(82.99.Z); 
w. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);  
x. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B);  



y. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);  
z. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z); 
aa. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z); 
bb. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 
cc. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z); 
dd. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); 
ee. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);  
ff. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z); 
gg. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z); 
hh. produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.72.Z.);  
ii. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z); 
jj. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);  
kk. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);  
ll. działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);  
mm.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);  
nn. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);  
oo. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);  
pp. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z); 
qq. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z); 
rr. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z); 
ss. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z); 
tt. PKD 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.25.Z). 
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.  
4. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu 

uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.  
5. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1 000 zł (tysiąc złotych).  

Postanowienia końcowe 

§32 
1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym również celów Fundacji poza Podstawowymi 

Zasadami Fundacji. 
2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji, podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Rady Fundacji. Jeżeli Fundator nie wchodzi w skład Rady Fundacji, to, do czasu jego śmierci lub ustanowienia dla niego 
kuratora bądź opiekuna, zmiana Statutu wymaga zgody Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.  

3. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnego oświadczenia Fundatora. Fundator jest zobowiązany powiadomić Radę Fundacji o 
swojej decyzji w terminie do dwóch miesięcy liczonych od dnia otrzymania projektu zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.  

4. Doręczenie projektu zmian Statutu Fundatorowi odbywa się osobiście lub przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru.  

5. W razie niezłożenia przez Fundatora oświadczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 3, domniemuje się, że zgoda została 
wyrażona z upływem ostatniego dnia dwumiesięcznego terminu.  

6. W przypadku śmierci Fundatora lub ustanowienia dla niego kuratora bądź opiekuna jego uprawnienia i obowiązki są 
przekazywane osobie przez niego wskazanej, zwanej dalej Spadkobiercą Idei Fundacji. W tym celu Fundator składa Fundacji 
pisemne oświadczenie, w którym wskazuje imię i nazwisko oraz dane teleadresowe Spadkobiercy Idei Fundacji.  

7. W stosunku do Spadkobiercy Idei Fundacji postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.  
8. Każdy kolejny Spadkobierca Idei Fundacji jest uprawniony do wskazania osoby, która przejmie jego prawa i obowiązki.  
9. W razie niewskazania przez Fundatora Spadkobiercy Idei Fundacji lub przez Spadkobiercę Idei Fundacji kolejnego 

Spadkobiercy Idei Fundacji, wszelkie prawa i obowiązki przyznane w Statucie Fundatorowi przejmuje Rada Fundacji. 
10. Fundator lub Spadkobierca Idei Fundacji mogą w każdym momencie przekazać swoje uprawnienia Radzie Fundacji. W tym 

celu składają Fundacji pisemne oświadczenie.  
11. Uprawnienia Fundatora są przekazywane Radzie Fundacji na mocy postanowień Statutu, w przypadku trzykrotnego 

niewykonania przez Fundatora obowiązków wynikających ze Statutu, chyba że Fundator nie ponosi winy w ich niewykonaniu.  



§33 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej 

środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Rada Fundacji, w formie 

jednomyślnej uchwały. 
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku Fundacji, z 

uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o fundacjach. 

§34 
1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy 

Fundatora, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja 
ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na 
rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku 
którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją 
podejmuje Rada Fundacji, za pomocą uchwały podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
Rady Fundacji oraz wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. Przepisy § 32 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.  

§35 
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 


