
 

 

 
STATUT 

FUNDACJI OBIEKTYWNA 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA OBIEKTYWNA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez: 
Paulinę Kuczma zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Iwonę Krupińską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Dubois 12 lok. 16, 
w dniu 26.04.2018 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 
 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 
Siedzibą fundacji jest miasto Kampinos. 
 

§ 4 
 
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji. 
 

§ 5 
 
Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

§ 6 
 
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 może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 
 

§ 7 
 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i  fundacji, 
oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń. 
 

§ 8 
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 

 



 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 9 
 

Celami Fundacji są: 
1. Niesienie pomocy młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze, opuszczającym Zakłady  Poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w 
szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania, lub pracy oraz nie mogą liczyć na 
pomoc rodziny lub bliskich. 

2. Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty 
Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, lub życiowej, 
która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej. 

3. Niesienie pomocy osobom uzależnionym, oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie 
leczenia odwykowego uzależnionego. 

4. Wykonywanie i nadzorowanie kar nieizolacyjnych, oraz środków probacji. 
5.  Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej i probacji. 
6.  Walka z wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie warsztatów, przeglądów i 

wydarzeń promocyjnych na rzecz beneficjentów. 
7. Świadczenie pomocy edukacyjnej w zakresie zdobywania wykształcenia ogólnego lub 

zawodowego osobom potrzebującym, bezrobotnym, niedostosowanym społecznie, 
zagrożonym uzależnieniem, oraz osobom dotkniętym przemocą. Prowadzenie i wspieranie 
aktywizacji zawodowej podopiecznych. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i 
pośrednictwa pracy. 

8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, treningów i oddziaływań 
profilaktycznych, w tym streetworkingu. 
 

§ 10 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Oddziaływanie profilaktyczne i konsultacje terapeutyczne.  
2. Doradztwo i wsparcie w zakresie readaptacji dla osób opuszczających  zakłady 
penitencjarne, dokonywaniu niezbędnych czynności administracyjnych związanych z dalszym 
funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi. 
3.  Organizowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, spotkań, warsztatów 
integracyjnych. 
4. Współpracę z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i  zagranicą, 
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. 
5. Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub 
przekwalifikowanie się oraz znalezienie miejsca zamieszkania dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
6. Organizowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących. 
7.  Aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną osób objętych działaniami Fundacji. 
8.  Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób objętych działaniami Fundacji. 
9. Organizacja lub uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festiwalach, koncertach oraz 
innych występach artystycznych. 
10. Współpraca z mediami, oraz prowadzenie portalu internetowego. 
11. Formy wsparcia służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 
wykluczeniem (m.in. dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 
gospodarczo, społecznie). 



 

 

12. Współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi 
oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. 
13. Organizowanie działań pomocowych dla osób dotkniętych problemem przemocy. Pomoc 
zarówno dla ofiar jak i osób stosujących przemoc. 
  

 § 11 
 

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
 
 
 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 13 
 

1. Majątkiem początkowym Fundacji jest fundusz założycielski w kwocie 10.000 (dziesięć 
tysięcy) złotych, a także mienie rzeczowe przeznaczone na realizację celów statutowych 
Fundacji w postaci laptopa (Macbook Air 13’) o wartości 2.400 (dwa tysiące czterysta) 
złotych. 

2. Na działalność gospodarczą przeznacza się 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Na działalność 
statutową fundacji przeznacza się 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz mienie rzeczowe w 
postaci laptopa.  

 
§ 14 

 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 
§ 15 

 
Dochody Fundacji pochodzą z:  
 
1) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,   
2) subwencji osób prawnych  
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 
§ 16 

 
1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich  
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
2. Statut Fundacji zabrania: 
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej  
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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 (osoby bliskie), 
b) przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz jej  członków,  członków  organów  lub  



 

 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
c) wykorzystywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub  
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji  
 

§ 17 
 

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

§ 18 
 

Osoby   fizyczne   i  prawne  ,  które  dokonują  na  rzecz  Fundacji  darowizn  lub  dotacji  
(jednorazowej  lub  łącznej)  w  wysokości  co  najmniej  2.000/  dwa  tysiące  /złotych  lub  w 
przypadku osób zagranicznych 500/pięćset /EURO uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. 
 

§ 19 
 

Tytuł Sponsora Fundacji jest tytułem honorowym i ma charakter osobisty. 
 

Władze fundacji 
 

§ 20 
 

1.Organami Fundacji są:  
2) Rada Fundacji, 
3) Zarząd Fundacji. 
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 
3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków. 
4.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
 

 
 

Rada Fundacji.  
 

§ 21 
 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji. 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. 

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 wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 22 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 

§ 23 
 

Do Rady Fundacji należy: 
1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez jej Zarząd, 
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji, 
6) uchwalenie regulaminu działania Zarządu, 
7) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 
8) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  oraz  udzielenie  

mu absolutorium, 
9) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura Fundacji. 
10) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
11) Nadzór nad działalnością Fundacji. 
12) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji. 
 

§ 24 
 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

§ 25 
 

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,  
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 

 
§ 26 

 



 

 

Rada  Fundacji  pracuje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  Rady 
Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel 
Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. 
 

§ 27 
 

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności  
tych  uchwał  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  połowy  składu  jej  członków,  w  tym  
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
 

§ 28 
 

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w  
pkt  2,  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  a  przy  równej  ich  liczbie  decyduje  głos  
przewodniczącego. 
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu  
lub członka Zarządu. 
 

§ 29 
 

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 
 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 30 
 

1. Zarząd  Fundacji,  zwany  dalej  Zarządem,  składa  się  z  jednej  do  jedenastu  osób  i  
jest powoływany na okres pięciu lat przez Radę Fundacji. 

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku: 

 
1) złożenia rezygnacji, 
2)  podjęcia  pracy,  której  charakter  uniemożliwia  należyte  wykonywanie  funkcji  członka  
Zarządu,   
3)  choroby,  ułomności  lub  utraty  sił  powodujących  trwałą  niezdolność  do  sprawowania  
funkcji, 
4) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,  
5) nienależytego wypełniania funkcji członka,  
6) istotnego naruszenia postanowień Statutu 
 

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator. 
6. Kolejne zmiany w zarządzie dokonywane są przez Radę Fundacji. 

§ 31 
 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 



 

 

b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 

§ 32 
 

Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
 

§ 33 
 

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów. 
 

§ 34 
 

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 

 
§ 35 

 
Zarząd Fundacji: 
1) reprezentuje ją na zewnątrz, 
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, 
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
4) sprawuje zarząd jej majątkiem,  
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
6)  ustala  wielkość  zatrudnienia  i  wysokość  środków  na  wynagrodzenia  dla 
pracowników  
Fundacji, 
7) kieruje bieżącą działalnością , odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 
9) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji, 
10) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
11) powołuje  i  odwołuje  osoby  pełniące  kierownicze  stanowiska  w  jednostkach  
organizacyjnych Fundacji. 

 
§ 36 

 



 

 

Oświadczenie  woli  w  imieniu  Fundacji  składają  Prezes  Zarządu  samodzielnie  lub  dwaj  
członkowie Zarządu. Zobowiązania wobec osób trzecich w wysokości przekraczającej kwotę  
10  000  zł  wymagają  złożenia  oświadczenia  przez  Prezesa  Zarządu  samodzielnie  lub  co  
najmniej dwóch członków zarządu łącznie. 
 

§ 37 
 

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

§ 38 
 

1.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2.Wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji. 
 

§ 39 
 

1.Warunki  pracy  i  płacy  pracowników  biura  Fundacji  określa  Zarząd  za  Zgodą  Rady  
Fundacji. 
2.Wynagrodzenie  członków  Zarządu  i  pracowników  biura  Fundacji  jest  wypłacane  z  
wypracowanych  środków,  bez  naruszania  zasobów  finansowych  przekazywanych  przez  
Fundatorów. 
 

 
Działalność gospodarcza fundacji 

 
§ 43 

 
Fundacja  może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, działalność gospodarczą. 
Przedmiot działalności gospodarczej: 
0119z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 
1812z pozostałe drukowanie 
5811z wydawanie książek 
8551z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
8559b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
8560z działalność wspomagająca edukację 
8720z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
8899z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
§ 44 

 
Z majątku  i  dochodów  Fundacji  Zarząd  przeznacza  w  miarę  potrzeby,  na  działalność 
gospodarczą środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, odsetek bankowych 
od funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. 

 
§ 45 

 
Działalność  gospodarcza  Fundacji może  być prowadzona  w  wyodrębnionej  firmie 
organizacyjnej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej zakładami. 

 



 

 

§ 46 
 

1.Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów 
określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji 
2.Kierownik zakładu kieruje zakładem jednoosobowo, ponosząc za wyniki pracy zakładu 
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji. 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 47 

 
Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji. 
 

§ 48 
 

1.  Decyzje  w  kwestii  zmiany  Statutu  podejmuje  Rada Fundacji w  drodze jednomyślnej 
uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu. 
2. Uchwała, o której mowa w pkt 1 dla swej ważności wymaga trzech czwartych głosów. 
 

Postanowienia Końcowe 
 

§ 49 
 

Dla  efektywnego  urzeczywistnienia  swoich  celów  Fundacja  może  połączyć  się  z  inną  
fundacją. 
 

§ 50 
 
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby zmienić się cele fundacji. 
 

§ 51 
 

1.  Decyzję  o  połączeniu  lub  likwidacji  podejmuje  Rada Fundacji poprzez jednomyślną 
uchwałę podjętą na wniosek Zarządu. 
2. Uchwała, o której mowa w pkt 1 dla swej ważności wymaga trzech czwartych głosów. 
 

§ 52 
 

Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana,  lub 
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 
§ 53 

 
Fundacja  składa  właściwemu  ministrowi  corocznie  do  31  marca  sprawozdanie  ze  swej 
działalności za rok ubiegły. 
 

§ 54 
 

Statut wchodzi w życie z dniem 02.09.2020 
 



 

 

 
 

…………………. 
Fundator 


