
Uwaga:  

Przygotowując statut organizacji, należy pamiętać, że jest on tworzony „na lata”. Oznacza 
to, że w przyszłości niektóre jego zapisy mogą stać się nieaktualne lub zbyt szczegółowe i 
ograniczające działalność organizacji. Dlatego warto rozważyć sporządzenie statutu o 
większym stopniu ogólności. Późniejsza zmiana statutu jest oczywiście możliwa, jednak 
będzie się wiązała z ponownym wystąpieniem do sądu rejestrowego (KRS), a to zajmie trochę 
czasu i będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów. Każda zmiana statutu, nawet 
przecinka, wymaga zgody sądu rejestrowego oraz wniesienia stosownej opłaty. 

 
 

STATUT FUNDACJI 
(nazwa Fundacji)  

  
 PRZYKŁAD  
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

1. Fundacja pod nazwą (wpisać nazwę Fundacji), zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
przez fundatorów:  
• Fundator 1 
• Fundator 2 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
(wpisać imię i nazwisko) w kancelarii notarialnej w (wpisać miejscowość i adres 
kancelarii notarialnej), w dniu (data), działa na podstawie przepisów prawa polskiego 
oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla (wpisać 

np. spraw społecznych). 
 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto (wpisać nazwę miejscowości oraz województwo). 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki terenowe. 
4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną zawierająca nazwę Fundacji i jej 

siedzibę. 
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5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

jej celów statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako 
działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej. 

 
§ 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 

1. Fundacja może nadawać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji. 

 
Cele i zasady działania Fundacji 

 

Uwaga:  

Wymieniając w tym miejscu cele działalności, należy wziąć pod uwagę również cele, które 
potencjalnie mogą w przyszłości wchodzić w zakres działania, obejmujące różne, czasami 
odległe dziedziny działalności (np. aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zwierząt, itp.), 
pozwoli to na w miarę łagodną zmianę charakteru działalności fundacji, jeśli zajdzie taka 
konieczność.  

 
§ 6 

1. Celami Fundacji są (przykłady): 
1) Działalność oświatowa;  
2) Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej; 
3) Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych dzieci i młodzieży w tym 

także kształtowanie postaw prospołecznych;  
4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
5) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 
7) Wspieranie działalności charytatywnej; 
8) Promocja i organizacja wolontariatu; 
9) Ochrona przyrody i ochrona zwierząt; 
10) ……….; 
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11) ……….; 
12) ….……. 

 
§ 7 

1. Fundacja realizuje cele, dla których została powołana, w szczególności poprzez 
(przykłady): 

1) Działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie prowadzenia przedszkoli, szkół 
podstawowych, ognisk, internatów;  

2) Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;  
3) Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, 

rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych; 
4) Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych; 
5) Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji polskimi i zagranicznymi; 

6) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej 
sytuacji życiowej;  

7) Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej; 
8) Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą i osobami 

starszymi; 
9) Umożliwianie rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i osób starszych; 
10) Współpracę z władzami lokalnymi i środkami masowego przekazu; 
11) Promowanie i organizację wolontariatu; 
12) Rozwiązywanie problemów związanych z tematyką równości kobiet i mężczyzn; 
13) Organizowanie i finansowanie: 

a) seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, 
b) imprez kulturalnych, takich jak wystawy, pokazy, które służą przede 

wszystkim promocji regionu lub budowaniu tożsamości kulturowej, 
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym w 

szczególności: 
i. wydawanie folderów, plakatów, broszur, 

ii. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 
iii. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym i promocyjnym. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie (wpisać wartość 
funduszu założycielskiego cyframi i słownie) złotych oraz środki finansowe, 
nieruchomości, ruchomości i inne aktywa uzyskane przez Fundację w toku jej 
działania. 
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2. Z majątku Fundacji (wpisać wartość, minimum 1000 zł) jest przeznaczone na 
działalność gospodarczą. 

 
§ 9 

1. 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. 
 

§ 10 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 11 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z (przykłady): 
1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) środków z funduszy europejskich oraz grantów, 
3) dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów i imprez publicznych organizowanych przez 

lub na rzecz Fundacji, 
4) dochodów z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację, 
5) działalności gospodarczej. 

 
§ 12 

1. Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na realizację jej celów statutowych oraz 
pokrycie kosztów działalności Fundacji.  

 
§ 13 

1. Zabrania się: 
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

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

2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 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. 

3) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
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4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Władze Fundacji 

 
§ 14 

1. Władzami Fundacji są: 
1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”. 
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

           
Rada Fundacji 

 
§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z (podać liczbę, np. trzech do sześciu) członków. 
3. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić 

funkcje ponownie.  
4. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator (Fundatorzy).  
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba pełnoletnia. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez 

to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.  

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 
członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji. 

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania 
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w 
Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania 
stosunku pracy. 

11. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 
Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

 
 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku. 
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2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej 
inicjatywy albo na wniosek dwóch członków Rady Fundacji, Prezesa Zarządu, dwóch 
członków Zarządu lub Fundatora (Fundatorów), zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków, chyba że wymagana jest 
jednomyślność. 

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
5. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. 
6. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.  
 

§ 17 

1. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach 
Fundacji i popularyzowania jej celów. 

 
§18 

1. Wszyscy członkowie Rady Fundacji mają równe prawa i obowiązki. 
2. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny. 

 
§ 19 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
1) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
2) Nadzór nad działalnością Fundacji. 
3) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
4) Ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu. 
5) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań.  
6) Udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
7) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu. 
8) Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji. 
9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z Fundacją. 
10) Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

 
§ 20 

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji. 
2) Dokonywania przeglądu majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
 

Zarząd Fundacji 
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Uwaga:  

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarząd fundacji był jednoosobowy, prawo tego nie 
zabrania, co zostało potwierdzone w sentencjach wyroków sądowych, jednak ze względów 
praktycznych zaleca się, by ustanowić zarząd kolegialny: odpowiedzialność za powierzone 
zadania rozkłada się na poszczególnych członków zarządu, wprowadza również poczucie 
bezpieczeństwa na wypadek rezygnacji któregoś z członków lub gdy z innych przyczyn 
losowych (niedyspozycji lub śmierci) nie będzie on mógł pełnić swojej funkcji. 

 
§ 21 

1. Zarząd Fundacji składa się z (podać liczbę, np. dwóch do pięciu) osób powoływanych 
przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
4. Prezesa i członków Zarządu powołuje Rada Fundacji. 
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji. 

6. Powołanie Prezesa i członków Zarządu wygasa również w przypadku ich śmierci lub 
rezygnacji. 
 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
1) Prowadzenie spraw Fundacji; 
2) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
3) Uchwalanie regulaminów; 
4) Przygotowywanie projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie; 
5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
6) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną 

Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy lub na 

wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.  
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
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7. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 
działalności Fundacji co roku, do 30 września. 

 
§ 23 

1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje funkcje w ramach stosunku pracy lub w 
ramach wolontariatu. 

2. Prezes Zarządu samodzielnie nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z innymi osobami 
zatrudnionymi w Fundacji oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy wobec 
pracowników Fundacji.  

 
Sposób reprezentacji 

 
§ 24 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający 
łącznie. 

 
Zmiana Statutu 

 

§ 25 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.  
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 26 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną 
fundacją. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby 
ulec istotnej zmianie cele Fundacji. 

2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 
zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 
Likwidacja Fundacji 

 
§ 27 

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. 
 

§ 28 
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1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

2. Likwidatorzy Fundacji powinni zakończyć sprawy bieżące Fundacji, ściągnąć 
wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.  

3. Likwidatorzy Fundacji mogą zaciągać nowe zobowiązania Fundacji tylko wówczas, 
gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji. 

4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji 
bilans jej zamknięcia. 

5. Bilanse, o których mowa w p. 4, przedstawione są Radzie Fundacji do zatwierdzenia.  
6. Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji likwidatorzy podejmują uchwałę o 

zakończeniu likwidacji. 
7. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie 

Fundacji z rejestru.  
 

§ 29 

1. 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. 

 
 

§ 30 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 
 
 
 
 


