
Statut Fundacji ,,ZOBACZ MNIE’’ 

 

Paragraf 1. /część wstępna/ 

1. Fundacja pod nazwą   FUNDACJA ,, ZOBACZ MNIE”, zwana dalej ,,Fundacją’’ ustanowiona została przez Państwa: Sylwię Elżbietą Krupa oraz Piotra Wojciecha Krupa zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Poswa 
prowadzącą Kancelarię Notarialną Anna Poswa we Wrocławiu w budynku przy ulicy 
Wołowskiej 8. 

2. Niniejszy statut fundacji jest zwany dalej „Statutem”. 
 

Paragraf 2. / osobowość prawna, oznaczenia wyróżniające/ 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 
3. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji. 
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach. 
5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

Paragraf 3. / zakres czasowy działania fundacji/ 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

Paragraf 4./siedziba, zakres terytorialny działania Fundacji/ 

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 
2. Fundacja działa na obszarze RP i poza jej granicami. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa 

trzeciego.  

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.  
 

Paragraf 5. /zasady ogólne, medale i odznaczenia/ 

1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym. 
2. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich podopiecznych, członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U nr 96, poz 873 z późniejszymi zmianami) 

3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
4. 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.  

 

 



Paragraf 6. /cele statutowe Fundacji/ 

1. Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży i ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej.   
 

2. Celami Fundacji są w szczególności: 
a. Pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
b. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i pomocy organizacyjnej w leczeniu i rehabilitacji dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami i 

niepełnosprawnością. 
c. Wsparcie dzieci i młodzież w terapii mentalnej, psychologicznej oraz w rozwoju ich talentów. 
d. Pomoc szpitalom i placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. 
e. Działalność charytatywna  
f. Organizacja i promocja wolontariatu. 

g. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. 
h. Działalność na rzecz ochrony praw dzieci. 
i. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
j. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
k. Działalność na rzecz nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  
l. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
m. Ratownictwo i ochrona ludności. 
n. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i poza 

jego granicami. 

o. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
p. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
q. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i seniorów. 
r. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
s. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

t. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
u. Turystyka i krajoznawstwo.  

v. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.  
w. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. 
x. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
y. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.  

z. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 
aa. Działalność na rzecz seniorów. 
bb. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
cc. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.  
dd. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w punktach od a do cc.  

 

Paragraf 7. / Formy realizacji celów statutowych/ 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności zadania w 
zakresie: 



a. prowadzenia wszelkich działań mających na celu gromadzenie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych np. poprzez kwesty, zbiórki pieniędzy organizowane podczas imprez, akcji i programów charytatywnych oraz za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych. b. wspierania finansowego, rzeczowego osób chorych, niepełnosprawnych oraz 
wykluczonych i pokrzywdzonych – w szczególności dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. c. wspierania finansowego, rzeczowego, organizacyjnego instytucji działających na rzecz leczenia, terapii i rehabilitacji chorych dzieci i młodzieży 

d. organizowanie terapii artystycznej a w tym organizowanie koncertów, festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów 
terapii artystycznej. e. organizacja, finansowanie, prowadzenie świetlic, centrów wsparcia, ośrodków 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych dla osób chorych, niepełnosprawnych lub pokrzywdzonych społecznie i psychicznie i ich rodzin. f. prowadzenie działań mających na celu pozyskanie sponsorów i ofiarodawców dla realizacji celów statutowych.  g. pomocy medycznej, zakupu sprzętu medycznego, leków i finansowania niedostępnych powszechnie procedur medycznych w kraju i za granicą.  h. udzielanie pomocy socjalnej osobom w potrzebie i kłopotach. i. upowszechniania instytucji wolontariatu poprzez organizowanie naboru,  szkoleń, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestniczenia w akcjach organizowanych przez Fundację. j. ułatwienie aktywności społecznej osób chorych i niepełnosprawnych w tym działania na rzecz likwidowania uprzedzeń wobec osób dotkniętych ciężkimi chorobami i 
niepełnosprawnością.  k. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmem i 
przemocy.  l. organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, sztuk plastycznych, wystaw, festiwali, konferencji spotkań, pokazów, audycji, wydawanie publikacji i produkcję artystyczną w celu promocji działalności Fundacji. ł. kreowanie i udział w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii społecznych, wystaw i środków przekazu aby wzmacniać i rozwijać działalność Fundacji w celu realizacji celów statutowych.  
 3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności zadania w 
zakresie: 

a. organizacji imprez muzycznych, kulturalnych, charytatywnych i sportowych; b. zbywanie przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji. 
 

Paragraf 8/Działalność w sferze zadań publicznych/ 

      1.W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych: 
a. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(88.99.Z PKD) 

b. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(94.99.Z PKD) 

c. Działalność paramedyczna (86.90.D PKD) 

d. Pozaszkolne formy edukacji sportowej (85.51.Z PKD) 

e. Pozostałe formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD) 

f. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD) 

g. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PDK) 



h. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(87.30.PKD), 

i. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(88.10.Z PKD), 

j. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD). 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami poprzez: 

a. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
(47.91.Z) 

b. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(47.19.Z) 

c. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  
targowiskami (47.99.Z) 

d. Wydawanie książek (58.11.Z) 

e. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z) 

f. Działalność związana z organizacją targów (82.30.Z PKD), 
g. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD). 3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, a także przez specjalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w innych podmiotach 
gospodarczych. 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do celów statutowych. 5. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów 
statutowych  

6.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 
 

 

Paragraf 9 /Majątek i dochody Fundacji/ 

      1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) wpłaconej przez Fundatorów z czego 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  
2.Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
 a. darowizn, spadków, zapisów; 
b. dotacji i subwencji oraz grantów; 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych- zarówno krajowych jak i zagranicznych; 
d. dochodów z majątku Fundacji; 
e. odsetek bankowych; 

f. odpłatnej  działalności pożytku publicznego; g. dochodów z działalności gospodarczej; 
h. środków finansowych, papierów wartościowych, nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania 

        3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 



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

6. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.  7.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.   8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 9.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne. 
 

 

Paragraf 10 /Władze Fundacji/ 

       1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji . 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych  przez Fundatorów. 3.Skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy. 3. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji. 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w drodze uchwały. 5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem. 7. Fundatorzy mogą powołać Radę Nadzorczą, Radę honorową lub Radę programową. Fundatorzy mogą zasiadać w Radzie.  

  

 

 

Paragraf 11/ Zarząd Fundacji/ 

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej trzy razy w roku. 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom. 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 5. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.  6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Kadencja członka zarządu trwa 5 lat. 
       

Paragraf 12/ Zadania Zarządu/ 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 2. uchwalanie regulaminów, 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji za zgodą Fundatora. 



5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji, 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 9. nadzór nad działalnością Fundacji. 
 

 

Paragraf 13/ Sposób reprezentacji/ 

       1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 

Paragraf 14/Zmiana statutu/ 

       1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie. 
      

Paragraf 15/Połączenie z inną fundacją/ 

       

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. 

 

Paragraf 16/Likwidacja Fundacji/ 

       

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji    3.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 4.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

 

Paragraf 17/Postanowienia końcowe/ 

       1.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.   2.Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne kroki: 

 

 Akt założycielski- cel i majatek-oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - 
jeden  egzemplarz -notariusz 

• oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie 

fundacyjnym) - jeden egzemplarz  

• statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora  

• uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd , to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji 
• oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń - każdy członek zarządu składa oświadczenie o swoim adresie pod który można dostarczać korespondecję. Informacje te mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale będą się znajdowały w dokumentach, które zbiera sąd  
• dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację  lub wniosek o zwolnienie z opłaty Dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji 

organizacji). Oświadczenie takie nie jest wymagane jeśli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.  
 Odpłatna działalność: Podlega ona różnym ograniczeniom i jest czymś innym niż działalność gospodarcza. Ograniczenia te to, w dużym uproszczeniu, wymóg nieosiągania zysku (czyli to, by przychody ze sprzedaży były równe kosztom) oraz nieprzekraczanie limitu wynagrodzeń  

 Działalność gospodarcza: Stowarzyszenia i fundacje mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej – czyli do 

sprzedawania swych usług i produktów z zyskiem. Może być to sposób na pozyskiwanie pieniędzy na działania statutowe.Stowarzyszenia i fundacje mają prawo do prowadzenia działalności 
gospodarczej – czyli do sprzedawania swych usług i produktów z zyskiem. Może być to sposób na pozyskiwanie pieniędzy na działania statutowe. 



 Nieodpłatne świadczenie na rzecz fundacji, które nastąpiło po ustanowieniu fundacji, zatwierdzeniu jej statutu i zarejestrowaniu, a więc po wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego, łączącego fundatora z fundacją, stanowi darowiznę będącą dochodem fundacji.  


