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STATUT 

FUNDACJI ROZWOJU OBYWATELSKIEGO 

TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W DNIU 27.09.2012r.  

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Obywatelskiego”, ustanowiona przez: 

Małgorzatę Podgórską-Paciorek zwanej dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Agatę Karnicką Kawczyńską w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Milanówku przy ulicy 

Dębowej 4, w dniu 13.06.2012 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 

Statutu. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 

§ 3 
 

Siedzibą Fundacji jest miasto Milanówek  

 

§ 4 
 

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. 

 

§ 5 
 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres działalności określa każdorazowo 

Rada Fundacji. 

   

§ 7 
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Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest Minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.      

        

      

       

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 8 
 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w 

ochronie życia rodzinnego, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz profilaktyce społecznej w 

zakresie m.in. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w ogólnie 

pojętym poradnictwie obywatelskim. 

3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji, popularyzacji 

wiedzy historycznej 

5. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt i 

dziedzictwa przyrodniczego  

6. Krzewienie wiedzy ekonomicznej. 

7. Popularyzacja wiedzy na temat zasad komunikacji, dialogu obywatelskiego i społecznego  

8. Promocja idei samorządności obywatelskiej, krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej  

9. Działalność w zakresie tematyki społecznej i zawodowej, w szczególności: 

 

 promowania przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, samokształcenia, 

reintegracji zawodowej 

 krzewienia wiedzy z zakresu efektywnego rozwoju osobistego i świadomego 

kształtowania kariery zawodowej  

 aktywizacji i reintegracji osób starszych i niepełnosprawnych 

 wspierania rozwoju wspólnot i lokalnych środowisk 

 

10. Propagowanie zasad zdrowego trybu życia, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury 

fizycznej zapewniających harmonijny rozwój osobowy i społeczny, promocja turystyki i 

krajoznawstwa   

11. Działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów między społeczeństwami,  

12. Działania na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom za 

granicą 

13. Działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 

i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w praktyce gospodarczej 
 

§ 9 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli. 

2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 

3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
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4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

5. Organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów, dyskusji publicznych w Polsce i za 

granicą  

6. Sponsorowanie i przeprowadzanie konkursów i ankiet 

7. Udział w niepartyjnych kampaniach społecznych i referendach 

8. Organizowanie, prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych i dokształcających 

9. Prowadzenie doradztwa i pośrednictwa pracy w kraju i za granicą 

10. Tworzenie szkół i innych placówek edukacyjnych 

11. Organizowanie i wspieranie pomocy i współpracy między pokoleniowej, organizacja i wspieranie 

wolontariatu  

12. Działania edukacyjne, naukowe, medialne, informacyjne, reklamowe, organizację szkoleń, 

konferencji, seminariów służących rozwojowi wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, propagowania 

nowoczesnych terapii, poprawy ogólnych warunków zdrowia i życia, prowadzenie i 

organizowanie konsultacji medycznych. 

13. Poradnictwo prawne 

14. Działania zmierzające do usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy opieki społecznej, 

zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo i zawodowo 

15. Podejmowanie i promowanie inicjatyw lokalnych, organizacja samopomocy 

16. Organizację i prowadzenie ośrodków terapeutycznych, klubów integracji społecznej, świetlic 

socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych 

17. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje 

polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

 

§ 10 
 

Działalność, o której mowa w §9 może być wykonywana jako odpłatna lub nieodpłatna. 

 

       § 11 
 

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

zbieżną z jej celami w Polsce i za granicą. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 12 
 

Majątek Fundacji stanowią: jej fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące PLN) 

z czego 1000,00 zł (tysiąc PLN) przeznacza się na działalność gospodarczą, oraz  inne mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 13 
 

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących w szczególności: 

1. darowizn, spadków, zapisów 

2. dotacji i subwencji oraz grantów 

3. dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz innych praw  

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych w kraju i za granicą 

5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

6.   przychodów z odpłatnej działalności statutowej 

7.   dochodów z działalności gospodarczej 
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8.   nawiązek sądowych  

 

       § 14 
 

  Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we    

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 

 

Władze Fundacji. 
 

§ 15 
 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundacji. 
 

§ 16 
 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundatorka oraz osoby przyjęte do swego grona 

bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy ilości jej członków, z 

zastrzeżeniem § 29 Statusu. 

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

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundatorka (§ 30). Następnych 

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

rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. za zachowanie godzące w dobre imię 

członka Rady Fundacji) odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przez pozostałych członków w obecności co najmniej połowy ilości 

członków Rady Fundacji. Fundatorka nie może być w ten sposób pozbawiona 

członkostwa w Radzie Fundacji. 

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

lub śmierci członka Rady Fundacji. 

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

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

7. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym określającym zakres działań 

Fundacji.  

 

§ 17 
 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. W posiedzeniach może uczestniczyć 

Prezes Zarządu Fundacji 

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

wniosek Zarządu lub Fundatorki zgłoszony na piśmie, w terminie nie dłuższym niż jeden 

miesiąc od daty wpływu wniosku. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, poza wyjątkami przewidzianymi w 

Statucie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ilości członków, w 

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 
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§ 18 
 

Do zadań Rady należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu (za wyjątkiem powołania, o 

którym mowa w § 30 Statutu). 

2. Zatwierdzanie programu działania Fundacji. 

3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji. 

4. Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych 

sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium zarządowi Fundacji 

5. Ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji 

6. Ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji 

7. Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

8. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakresie i zaprzestaniu prowadzenia działalności 

gospodarczej 

9. Podejmowanie decyzji o zmianach treści niniejszego Statutu 

 

§ 19 
 

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. 

 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 20 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych 

przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję  

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji reguluje § 29 Statutu, następne składy Zarządu Fundacji 

powoływane są przez Radę Fundacji. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu w głosowaniu zwykłą większością głosów (za 

wyjątkiem § 29 Statutu) w obecności przynajmniej połowy ilości członków Rady 

Fundacji. 

 

§ 21 
 

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

2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą: 

a) realizacja rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz 

c) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

d) uchwalanie regulaminów Zarządu Fundacji 

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 

f) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków ich  

wynagrodzenia  

g) występowanie z inicjatywą w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną 

Fundacją oraz likwidacja Fundacji 
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h) udzielania pełnomocnictw. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, 

przynajmniej 4 razy w roku,  w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Dla realizacji określonych zadań Prezes Zarządu Fundacji może powołać wydzielone 

jednostki organizacyjne. Zarząd określa strukturę organizacyjną wydzielonej jednostki, 

zakres i zasady jej działania, a także środki do realizacji i sposób ich wykorzystania   

6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 

7. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie nie przekazane do zakresu 

kompetencji Rady Fundacji 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 22 
 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub 

dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 23 
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 składu 

Rady Fundacji w obecności co najmniej połowy ilości członków Rady Fundacji. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 24 
 

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. 

 

§ 25 
 

Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji uchwałą większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ilości członków Rady Fundacji. 

 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 26 
 

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 Rada Fundacji. 
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§ 27 
 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji podjętą uchwałą 2/3 większości głosów w 

obecności co najmniej połowy ilości członków Rady Fundacji. 

 

§ 28 
 

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

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach. 
 

 
 

 

Milanówek, 13.06.2012 


