
 

 

Statut 

Fundacji WIDZIMY INACZEJ 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

Art. 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja WIDZIMY INACZEJ, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona na 

mocy aktu fundacyjnego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 17 czerwca 2015 roku 

przed Moniką Bocian notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną przy ul. Ludwika 

Kondratowicza nr 25, za Repertorium A Nr 3343/2015, zmienionego oświadczeniem z dnia 18 sierpnia 

2015 Repertorium A Nr 4310/2015 . 

 

Art. 2 

1. Fundacja ma status osoby prawnej. 

2. Fundacja działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności o przepisy ustawy o 

fundacjach (tj. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), dalej „ustawy o fundacjach” oraz w 

oparciu o akt fundacyjny i postanowienia niniejszego Statutu. 

 

Art. 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

Art. 4 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Fundacja może prowadzić działalność również poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Zarządu Fundacji jest to wskazane dla 

prawidłowej realizacji jej celów. 

 

Art. 5 

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe jednostki terenowe oraz oddziały, również za granicą w zakresie 

wskazanym w art. 4 ust. 2, a także przystępować do innych fundacji. 

 

Art. 6 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 

 

Art. 7 

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą lub danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz osób ją 

reprezentujących. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

Art. 8 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 



 

 II. Cele Fundacji, Formy i Sposoby Działania Fundacji 

 

Art. 9 

1. Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej, 

w postaci działalności: 

a. edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, również polegającej na kształceniu dzieci, 

młodzieży, studentów, osób dorosłych, w tym poprzez rozwijanie ich umiejętności 

artystycznych oraz wspieranie ich aktywności w różnych dziedzinach życia kulturalnego 

i społecznego, 

b. na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia,  

c. w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

d. wspierającej oraz upowszechniającej kulturę fizyczną i sport, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży, 

e. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - publicznym lub zawodowym, w tym poradnictwo zawodowe, 

f. na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g. wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

h. dotyczącej upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

i. dobroczynnej oraz na rzecz wspierania innych instytucji i osób, których działalność jest 

zbieżna z celami statutowymi Fundacji.  

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie, finansowanie i prowadzenie konsultacji specjalistycznych, działań 

terapeutycznych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej, poradnictwa 

psychologicznego i prawnego oraz profilaktyki specjalistycznej w zakresie związanym 

z celami Fundacji,  

b. finansowanie, współfinansowanie, organizowanie i prowadzenie kompleksowych 

programów, prelekcji, warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów i sympozjów, konkursów, 

imprez i innych przedsięwzięć o tematyce związanej z celami Fundacji, 

c. organizowanie i finansowanie czynnego wypoczynku połączonego z realizacją programów 

edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i integracyjnych, 

d. zakładanie, organizowanie i finansowanie klubów i świetlic środowiskowych, 

e. finansowanie, współfinansowanie, organizowanie i prowadzenie: 

− kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu, 

− działań dziennikarskich i portali informacyjnych propagujących idee i cele Fundacji, 

− działalności wydawniczej, w formie publikacji drukowanych, elektronicznych lub 

innych, upowszechniającej cele i idee związane z celami Fundacji,  

f. promocję i organizację wolontariatu, 



g. wykonywanie zadań, które są zlecone i kontraktowane przez organy i instytucje  

państwowe, samorządowe i inne jednostki organizacyjne, w zakresie celów statutowych 

Fundacji, 

h. współpracę z instytucjami Unii Europejskiej oraz krajów Unii Europejskiej w zakresie 

obejmującym cele Fundacji, 

i. finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób, instytucji 

i organizacji realizujących cele spójne z celami Fundacji, działających zarówno na obszarze  

Rzeczypospolitej Polskiej , jak i poza jej granicami. 

 

III. Władze Fundacji 

 

Art. 10 

1. Władzami Fundacji są: 

− Rada Fundacji, zwana dalej też Radą, 

− Zarząd Fundacji, zwany dalej też Zarządem. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

3. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład 

Zarządu  w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub zależności 

służbowej. 

 

 

Rada Fundacji 

 

Art. 11 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym i decyzyjnym w zakresie kompetencji Rady. 

2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej 2 (dwóch) członków i jest wybierana na dwuletnią  

kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, 

z zastrzeżeniem postanowień ustępu poniższego. 

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce 

osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją 

Rada. 

5.  Odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w związku z rażącym zaniedbaniem przez 

członka Rady obowiązków lub działaniem sprzecznym z celami Fundacji lub działaniem na 

niekorzyść Fundacji. Wniosek o odwołanie członka Rady wraz z pozbawieniem go członkostwa 

w Radzie może zostać złożony na podstawie oceny własnej Rady w trybie uchwały podjętej 

jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich, 

c. skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

d. śmierci członka. 



7. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady, w formie uchwał, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 niniejszego artykułu.  

8. Gdy w skład Rady wchodzi tylko dwóch lub więcej członków, w przypadku równej liczby głosów, 

głos Przewodniczącego jest decydujący. 

9. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na rok. 

10. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu, zgłoszony na piśmie.  

11. Dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze posiedzenie Rady Fundacji może być 

zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Zarządu Fundacji, bądź Przewodniczącego 

Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji 

powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

12. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mogą 

odbywać się bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady są obecni. 

13. O ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują inaczej, Rada może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu 

uchwały pocztą elektroniczną lub faksem. Głosowanie na piśmie lub z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za zakończone po oddaniu głosów 

za lub przeciwko przyjęciu danej uchwały przez wszystkich członków Rady  lub, jeżeli ma to 

miejsce wcześniej - gdy oddana zostanie większość głosów wymagana do podjęcia uchwały, 

liczona przy założeniu, że wszyscy członkowie Rady uczestniczą w głosowaniu. Przewodniczący 

Rady lub osoba przez niego lub przez nią wyznaczona poinformuje pozostałych członków Rady o 

tym, że uchwała została podjęta, wysyłając do nich treść uchwały wraz z listą osób 

uczestniczących w głosowaniu nad uchwałą oraz liczbę głosów oddanych za i przeciwko uchwale, 

jak również liczbę głosów wstrzymujących się. 

14. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a. rekomendowanie głównych kierunków realizacji strategii i celów Fundacji, 

b. kierowanie do Zarządu wniosków o zaopiniowanie lub podjęcie decyzji w zakresie 

kompetencji Zarządu,   

c. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd, 

d. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie lub 

nieudzielanie członkom Zarządu absolutorium; w przypadku nieudzielenia absolutorium 

któremukolwiek z członków Zarządu, Rada Fundacji wnioskuje o odwołanie tego członka 

Zarządu do Zarządu, 

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, utworzenia oddziału Fundacji, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, 

g. występowanie z wnioskiem do Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji, 

h. (skreślony). 
15. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu Fundacji wszelkich niezbędnych dokumentów w celu 

realizacji przysługujących jej uprawnień i kompetencji. 

16. Przewodniczący Rady Fundacji może z członkami zarządu zawierać umowy, w tym również 

umowy o pracę. 



 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

Art.12 

 

1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z jednego członka. Pierwszy skład zarządu jest 

powoływany i odwoływany przez Fundatora. Kolejny jest wybierany przez ustępującego 

prezesa, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – przez Radę Fundacji.  

2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję. 

3. W przypadku powołania nowego członka Zarządu, jego kadencja rozpoczyna się z dniem 

powołania i trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków Zarządu. 

4. Odwołanie członka Zarządu następuje z dniem określonym w akcie odwołania. 

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

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację wszystkim członkom Zarządu o 

terminie i agendzie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości - listem 

poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 

8. Posiedzenia  Zarządu Fundacji zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

odbywają się bez formalnego zwołania. W tym ostatnim przypadku, gdy Zarząd jest 

wieloosobowy, Zarząd podejmuje uchwały pod warunkiem że wszyscy jego członkowie są 

obecni na posiedzeniu. 

9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w obecności co najmniej połowy członków 

Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w przypadku 

równej liczby głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący. Członek Zarządu, którego uchwała 

dotyczy, nie bierze udziału w jej podjęciu. 

10. O ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują inaczej, Zarząd  może podejmować uchwały 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści 

projektu uchwały pocztą elektroniczną lub faksem. Głosowanie na piśmie lub z 

wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za 

zakończone po oddaniu głosów za lub przeciwko przyjęciu danej uchwały przez wszystkich 

członków Zarządu lub, jeżeli ma to miejsce wcześniej - gdy oddana zostanie większość głosów 

wymagana do podjęcia uchwały, liczona przy założeniu, że wszyscy członkowie 

Zarządu  uczestniczą w głosowaniu. Prezes Zarządu lub osoba przez niego lub przez nią 

wyznaczona poinformuje pozostałych członków Zarządu  o tym, że uchwała została podjęta, 

wysyłając do nich treść uchwały wraz z listą osób uczestniczących w głosowaniu nad uchwałą 

oraz liczbę głosów oddanych za i przeciwko uchwale, jak również liczbę głosów wstrzymujących 

się. 

11. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym: 

a. wytyczanie głównych kierunków strategii działania Fundacji, 

b. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji,  

c. składanie do pozostałych organów Fundacji wniosków w różnych sprawach związanych 

z działaniem Fundacji, 



d. opiniowanie wniosków Zarządu Fundacji dotyczących przyznawania certyfikatów, odznak, 

medali honorowych oraz innych nagród i wyróżnień osobom fizycznymi, prawnym lub  

innym podmiotom zasłużonym dla Fundacji, 

e. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w tym także wymaganych przepisami prawa, nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji. 

f. podejmowanie decyzji co do sposobów realizacji strategii i form działania Fundacji, 

g. opracowywanie planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, 

h. przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, 

i. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

j. ustalanie wielkości zatrudnienia i zatrudnianie osób współpracujących z Fundacją, 

k. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Fundacji, 

l. uchwalanie przepisów wewnętrznych Fundacji, 

m. powoływanie Rady Programowej Fundacji pełniącej funkcje konsultacyjno-doradcze dla 

Zarządu, 

n. podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania certyfikatów, odznak, medali honorowych 

oraz innych nagród i wyróżnień osobom fizycznymi, prawnym lub  innym organizacjom 

zasłużonym dla Fundacji, po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii Fundatora, 

o. występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie Fundacji, 

p. występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie połączenia z inną fundacją, 

utworzenia oddziału Fundacji, 

q. występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji, 

r. powoływanie pełnomocników do spraw związanych z działaniami Fundacji,  

s. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Fundacji. 

12. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz: 

a. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub 

b. w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie,  przy czym: 

− w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa, 

− w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości 

przekraczającej jednorazowo kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności 

transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji. 

13. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, choroby lub śmierci członka 

Zarządu, albo wskutek odwołania przez Zarząd. Rezygnacja członka Zarządu staje się skuteczna 

w momencie złożenia stosownej, pisemnej deklaracji przez ustępującego członka Zarządu na 

ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu – do Rady Fundacji.  

14. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:  

a. podjęcia przez niego pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 

członka Zarządu lub 

b. nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Zarządu lub 

c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji lub 

d. istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu Fundacji lub 

e. działań na niekorzyść Fundacji lub sprzecznych z jej celami lub 



f. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

IV. Majątek Fundacji 

 

Art. 13 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w 

wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

2. Majątek Fundacji stanowi także mienie uzyskane przez Fundację w toku działania. 

3. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

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

pracownicy 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”, 

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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, 

c. wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Art. 14 

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. 

  

Art. 15 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. wpływów z ofiarności publicznej, 

b. dochodów ze zbiórek publicznych, 

c. dotacji i subwencji, również z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ze 

środków z funduszy publicznych, europejskich i grantów lub innych funduszy 

przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami fundacji, 

d. darowizn, spadków, zapisów, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu, 

e. majątku Fundacji, 

f. odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

g. dochodów z praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych 

instrumentów finansowych dostępnych na rynkach kapitałowych. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczne przewyższa długi spadkowe. 



3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

V. Postanowienia Końcowe 

 

Art. 16 

Pierwszy rok obrotowy kończy się z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 

Fundacja uzyskała pierwszy przychód. 

 

 

Art. 17 

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w 
przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 

Art. 18 

1. W przypadku likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełnią członkowie Zarządu Fundacji lub 

Likwidator wyznaczony przez Fundatora. 

2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu. 

 

Art. 19 

1. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić 

zobowiązania oraz, w zależności od treści uchwały Fundatora o likwidacji upłynnić majątek 

Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale Fundatora lub w 

orzeczeniu sądu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, 

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

uchwały Fundatora na rzecz działających organizacji o celach społecznych zbliżonych lub 

niesprzecznych z celami  Fundacji. 

 

Art. 20 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji 

niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa go do 

właściwego sądu. 

3. Tekst statutu został ustalony przez Fundatora, zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach oraz 

warunkami określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostało potwierdzone złożeniem 

podpisów pod jego treścią przez Fundatora w Warszawie dnia 17 czerwca 2015 r. oraz w dniu 18 

sierpnia 2015 . 

 

 

 


