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STATUT  

FUNDACJI ROZWOJU LOKALNEGO  „AMożeByTak!” 
(w dalszej części: Statut) 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, SIEDZIBA FUNDACJI 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

1. Fundacja Rozwoju Lokalnego „AMożeByTak!”, zwana dalej „Fundacją” zostaje 

ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul. 

Kościuszki 24/1, przed Notariuszem Edytą Stelmach-Pawlica w dniu 27 stycznia 2020 r. 

(Repertorium A numer 223/2020). 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rachowice, Gmina Sośnicowice.  

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

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

innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, innym organizacjom 

pozarządowym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – 

zasłużonym dla Fundacji,  przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać 

wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach. 

3. Fundacja może używać skróconej nazwy FRL „AMożeByTak!” 

§ 4 

1. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może otwierać oddziały, 

zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w 

spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych 

powiązaniach organizacyjno-prawnych.  

2. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji. 

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami, instytucjami, organami i osobami. 

 



2 

 

§ 5 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 6 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. zabezpieczenia 

społecznego. 

ROZDZIAŁ II 

 

CEL, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

§ 7 

1. Celem Fundacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków i jakości życia 

społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małych 

miasteczek,  poprzez realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych zdefiniowanych 

ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, integrację społeczną,   

zaangażowanie społeczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie 

społecznej odpowiedzialności biznesu.   

 

2. Jako priorytetowe określa się:  

- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z różnego rodzaju zaburzeniami i ich 

rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- działalność charytatywną,  

- edukację, oświatę i wychowanie;  

- ochronę i promocję zdrowia 

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

- promocję i organizację wolontariatu; 

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

- wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie trzeciego sektora; 

- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 
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§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Inicjację, wsparcie organizacyjnie, rzeczowe,  finansowe i inne niezbędne przewidziane 

prawem czynności w następującym zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;  

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

5) działalności charytatywnej;  

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  

9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);  

10) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz z różnego rodzaju zaburzeniami, 

w tym ze spektrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom  

11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

22) turystyki i krajoznawstwa;  

23) porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

24) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;  

25) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;  

26) ratownictwa i ochrony ludności;  

27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen ; 

28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

30) promocji i organizacji wolontariatu;  

31) pomocy Polonii i Polakom za granicą;  

32) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

33) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;  
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34) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

35) rewitalizacji;  

36) wsparcie sektora rynkowego we współdziałaniu z NGO i realizacji projektów z zakresu 

zaangażowania społecznego.  

37) działalności na rzecz organizacji pozarządowych,  osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszeń 

jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielni socjalnych, w zakresie określonym w pkt 

1-36; 

38) podejmowanie innych działań sprzyjających  realizacji celów statutowych Fundacji.  

 

2. Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację 

społeczną,  zaangażowanie społeczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz 

promowane społecznej odpowiedzialności biznesu.  

 

3. Współpracę w kraju i za granicą z osobami indywidualnymi, organizacjami i instytucjami 

samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, 

doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze 

celów działania Fundacji. 

§9 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu 

społeczności jako działalność pożytku publicznego. 

2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna w 

rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.  

5. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego oraz 

gospodarczej  Fundacji określa Zarząd Fundacji.  

§ 10 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 

pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej “osobami bliskimi”. 

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 

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. 
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3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 

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. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji 

oraz ich osoby bliskie. 

§11 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w akcie notarialnym. 

2. Dochodami Fundacji są: 

a) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych 

na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne 

b) dochody ze zbiórek publicznych; 

c) dotacje, subwencje i granty; 

d) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych 

e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych 

Fundacji 

f) odsetki bankowe i depozyty; 

g) inne dopuszczane prawem źródła. 

3. 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 przewyższa ewentualne długi 

spadkowe. 

4. Fundacja może inwestować środki finansowe w bezpieczne instrumenty finansowe 

(lokaty, obligacje itp.) oraz w ruchomości i nieruchomości. 

5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową. 

6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANY FUNDACJI 

§ 13 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”, 
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§14 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa, 

powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.  

Za prawidłową formę nazewnictwa pełnionych analogicznie w/w funkcji uznaje się formę 

Prezeska i Wiceprezeska.  

2. Fundatorzy mogą pełnić dowolną funkcję w składzie Zarządu.  

3. Zarząd powołany jest na czas nie określony.  

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji do 

czasu podjęcia decyzji przez Fundatorów.  

6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację. 

7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

prezesa, w przypadku jego nieobecności, głos wiceprezesa. O posiedzeniu muszą być 

powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

9. Zarząd może tworzyć i rozwiązywać oddziały Fundacji oraz inne terenowe jednostki 

organizacyjne. 

10. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, 

jednakże w sprawach majątkowych, do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania o 

wartości przewyższającej 50 000 zł wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch 

członków Zarządu. 

11. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów w przypadku jej powołania, następuje z 

chwilą: 

1) złożenia przez niego rezygnacji,   

2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji               

członka Zarządu, 

3) stwierdzenia trwałej niezdolności do sprawowania funkcji, 

4) stwierdzenia nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

12. Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka może być powołany nowy członek 

Zarządu. 

 

§15 

 

Zarząd Fundacji: 

 

1) reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, 

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

4) sprawuje zarząd nad 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 Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
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8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do koalicji i porozumień oraz nawiązania partnerstwa, 

9) występuje z wnioskiem do Fundatorów w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie,  

połączenia oraz likwidacji Fundacji. 

 

§16 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać z 

tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie.  

§17 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z 

wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez 

Fundatorów. 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU 

§ 18 

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują Fundatorzy.  

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

na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić 

zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku 

połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i 

przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania 

wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 18.p.1 

jest Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 19 

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku 

Fundacji oraz wraz z osiągnięciem celu dla którego została powołana. 

2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele 

zbliżone z celami Fundacji. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek 

zostaną wskazane przez Fundatorów.  

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, po zaciągnięciu opinii Zarządu.  

4. Likwidację Fundacji przeprowadzają Fundatorzy, chyba, że wyznaczą oni innego 

likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

§20 

1. Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, uprawnienia wynikające z zapisów 

niniejszego Statutu przejmuje jednoosobowo drugi Fundator. W przypadku śmierci 

obydwu Fundatorów uprawnienia przewidziane w Statucie dla Fundatorów przysługują 

ich spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia  przez wspólnego przedstawiciela.  

3. Jeżeli Fundator nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, w miarę możliwości 

zawiadamia o tym drugiego Fundatora i Zarząd. Obowiązki wynikające ze sprawowanej 

roli Fundatora przejmuje jednoosobowo drugi Fundator.  W przypadku, gdy obydwaj 

Fundatorzy nie mogą przejściowo sprawować swojej funkcji, ich kompetencje i zadania w 

całości przejmuje Zarząd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020 r. Rachowice 


