
                                            STATUT  

 

                                Fundacji  CZĄSTKA CIEBIE  
 
                                        Postanowienia ogólne 

 

 

                                                         § 1 
 
Fundacja pod nazwą „ Cząstka Ciebie ”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez: 
1. Monikę Majchrzak 
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 
przez asesora notarialnego Łukasza Zagrobelnego – zastępcy notariusza Barbary 
Kiełbowicz, w Kancelarii Notarialnej w Oławie, przy Pl. Św. M.M. Kolbe 3, 
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
                                                         § 2 

 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
we Wrocławiu. 
 
                                                         § 3 

 

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław, województwo dolnośląskie 
 
                                                         § 4 

 

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi 
interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie użytecznych, 
w szczególności, takich jak: dobroczynność , ochrona zdrowia oraz 
opieka i pomoc społeczna. 
 
                                                         § 5 
 
Fundację powołano na czas nieokreślony. 
 
                                                         § 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. 
 
 

                                    Powoływanie oddziałów, filii 
 
                                                         § 7 

 

3. Oddziały, filie powołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów 
                                      
                                                         § 8 

 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i 
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom 
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
5. Fundacja może posługiwać się pieczęcią Fundacji z danymi 
fundacji oraz owalną pieczęcią z logo fundacji , władza oraz ich 
członkowie w organizacji mogą posługiwać się pieczęcią imienną . 
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku - logo 
graficznego fundacji . 
 
                                                         § 9 

 

Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest 
Minister Rodziny,  Pracy  i  Polityki Społecznej. 
 
                                                         § 10 
 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
 
 
                               Cele i zasady działania Fundacji 

 

 
                                                         § 11 
 
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy 
ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać 
wykorzystując własne zasoby i możliwości. 
Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności 
każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form 
dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego. 



 
                                                         § 12 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie 
następujących rodzajów przedsięwzięć: 
 
1. Dobroczynności – poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem 
osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy. 
2. Ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających 
ratowania życia i zdrowia , środków ułatwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków 
medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonych dla 
ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów. 
3. Pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających 
godności człowieka , a także pomoc w usamodzielnianiu się . 
4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – finansowanie działań mających na celu rehabilitację , 
aktywizację zawodową i podniesienia jakości życia , w tym 
przekazywanie środków na otwarcie świetlic , warsztatów terapeutycznych lub 
innych ośrodków rehabilitacyjnych 
umożliwiających realizację tych celów . 
5.Edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków 
na szkolenia , treningi , terapię, badania naukowe oraz inne działania 
zwiększające wiedzę i świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych 
,niepełnosprawnych , dotkniętych biedą , wykluczonych społecznie lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

 
                                                         § 13 
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność 
innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 
 
 
 
                                                         § 14 
 
Do realizacji swoich działań Zarząd Fundacji może zatrudniać 
pracowników oraz wolontariuszy. 



 
 
                                      Majątek i dochody Fundacji 

 

 
                                                         § 15 
 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł 
(pięćset złotych) przyznanej przez Fundatorów w oświadczeniu woli 
o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i 
ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 
                                                         § 16 

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych . 
4. dochodów z majątku Fundacji, majątku nieruchomego i 
ruchomego oraz praw majątkowych, 
5. odsetek bankowych, 
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych. 
7.dochodów z konkursów, licytacji , festiwali . 
 
                                                         § 17 
 
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia 
wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd Fundacji  
składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. 
 
                                                         § 18 
 
Fundacja nie może: 
 
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników 
Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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 
(dalej „osoby bliskie”). 



2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów 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, 
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub 
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio z celu statutowego, 
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe . 
  
                                                         § 19 

 

Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji. 
 
                                                         § 20 

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową 
zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 
 
 
                                           Zarząd Fundacji 
 
 
                                                         § 21 

 

1. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
2.Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji. 
3.Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora . 
4. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz do czterech 
członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona 
wiceprezesa , sekretarza oraz skarbnika. 
5. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator może być 
Wiceprezesem lub Prezesem Zarządu. 
6.Kolejni członkowie Zarządu będą powoływani przez Zarząd  Fundacji. 
7.Po upływie kadencji Zarządu fundator powołuje kolejne Zarządy 
8.W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji wszystkich członków 
Zarządu  nowy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.  
9.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie 



mogą być odwołani  przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów, jednak z podaniem przyczyny odwołania. 
9. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. 
10. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, 
śmierci albo złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji. 
 
                                                         § 22 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji. 
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów 
finansowych, 
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów 
statutowych, 
c) uchwalanie regulaminów, 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 
wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g) występowanie z wnioskiem zgody w sprawie zmiany statutu 
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, 
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz 
wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników 
Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej; 
i) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji 
j) inne zadania realizowane według potrzeb 
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, 
zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu 
Zarządu. 
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania 
wyodrębnionej sfery spraw Fundacji. 
 
 
                                                         § 23 

 

1. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na umowę o 
pracę albo Fundacja może z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną, 
której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za 
wynagrodzeniem (kontrakt menadżerski). 
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura Fundacji 



jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów 
finansowych przekazywanych przez Fundatora. 
 
 
 
                                        Sposób Reprezentacji 

 

 
                                                         § 24 

 

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach 
może składać każdy członek zarządu samodzielnie . 
 
 
                                               Zmiana Statutu 

 

 
                                                         § 25 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów. 
 
 

                                       Połączenie z inną fundacją 
 
                                                         § 26 

 

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. 
 
 
                                                         § 27 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów podejmują Zarząd Fundacji. 
 
 
 
 
                                          Likwidacja Fundacji 

 



                                                         § 28 

 

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 Zarząd Fundacji . 
 
                                                         § 29 

 

Decyzję o likwidacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów podejmują Zarząd Fundacji. 
 
                                                         § 30 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą 
zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających 


