
STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ 
Fundacja Zapewnij Nadzieję 

Tekst jednolity na dzień 09.03.2020 r. 
 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 
 

Par. 1 
 
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Zapewnij Nadzieję, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona 
przez: 
 
Adama Śledź, zamieszkałego w Warszawie (03-416) przy ulicy Wileńskiej numer 59 m.6 
PESEL: 98010104672 
 
oraz 
 
Weronikę Stokowską, zamieszkałą w Jabłonnie (05-110) przy ulicy Akacjowej 5A 
PESEL: 99111905326 
 
Zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Maję 
Bruździak w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 53 lok. 1A w dniu 5 
kwietnia 2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
 

Par.2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

Par. 3 
 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 
prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z 
innymi podmiotami. 
 

Par. 4 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Właściwym ministrem jest Minister Do Spraw Zabezpieczenia Społecznego. 
 
 



Par. 5 
 
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 
2. Fundacja może do celów realizacji statutowej za granicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy 
w wybranych językach obcych. 
3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez 
Fundację lub dla samej Fundacji. 
 
 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 
 
 

Par. 6 
 
Celem Fundacji jest: 
1) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej, 
2) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, 
3) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 
4) wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej 
utrudniony dostęp, 
5) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci w różnym wieku, 
ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o 
charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, 
6) niesienie pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o 
istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, 
7) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 
8) wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 
9) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 
przedsięwzięć z 
uwagi na niedostatek środków finansowych. 
 

Par. 7 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) pomoc finansową i rzeczową, 
2) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 
3) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
4) fundowanie stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych oraz w trudnej sytuacji 
życiowej, 
5) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 



6) zakup leków i środków medycznych, 
7) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia 
codziennego, 
8) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych 
w 
ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, 
9) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 
10) prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków 
komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu. 
 
 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 
 

Par. 8 
 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), 
wnoszony przez Fundatorów w równych częściach w gotówce oraz dochody majątkowe 
Fundacji 
w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych, prawa majątkowe, 
nieruchomości i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, zgodnie z jej 
Statutem. 
 
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych 
przez 
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 
 
3. Dochody Fundacji pochodzić będą z: 
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów, 
2) dotacji, datków i subwencji, 
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych. 
 
4. Całość dochodów pozyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową. 
 

Par. 9 
 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów 
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 
 
 



 
 

Par. 10 
 
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. 
 
 
 
 

Rozdział IV. Władze Fundacji 
 
 

Par. 11 
 
Władzą Fundacji jest Zarząd. 
 

Par. 12 
 
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Zarządu. 
2. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. 
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają fundatorzy. 
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. 
5. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie. 
 

Par. 13 
 
Prezes może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu: 
1. Działania na szkodę Fundacji. 
2. Nieuczestniczenia w pracach Zarządu. 
3. Skazania prawomocnym wyrokiem karnym. 
4. Negatywnego działania na wizerunek Fundacji. 
5. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu. 
6. Zrzeczenia się członkostwa. 
 

Par. 14 
 
Zarząd w szczególności: 
1. Kieruje Fundacją. 
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
3. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji. 
4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji. 
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 
6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 



7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na 
wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej. 
8. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji. 
9. Podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji. 
 

Par. 15 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, 
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności 
co 
najmniej połowy członków organu,jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W 
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 

Par. 16 
 
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
 
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, w tym Prezesa. 
 
 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 
 
 

Par. 17 
 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, 
przy 
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie 
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 
 

Par. 18 
 
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. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 
bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 



 
Par. 19 

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw 
Zabezpieczenia Społecznego 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy 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. 
 


