
STATUT „FUNDACJI CHROBREGO” W NOWYM SĄCZU 

(TEKST JEDNOLITY) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Chrobrego”, zwana dalej Fundacją,ustanowiona przez: 

Krzysztofa Głuca, Bogusława Kołcza, Macieja Kurpa, Jerzego Leśniaka,  Monikę Sopatę, 

Elżbietę Szudek, Patryka Wichra, Marka Wójcika oraz Bożenę Życzkowską, zwanych dalej 

fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, przy ul.A. 

Dunajewskiego 7,przed notariuszem Stanisławem Ciągło, za numerem repertorium A nr 

8611/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 

6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

§2. 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz. 

§ 4. 

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw edukacji. 

§5. 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 6. 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także 

przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.  



§ 7. 

Fundacja używa pieczęci z jej danymi identyfikacyjnymi. 

§ 8. 

Fundacja może ustanowić odznaki i odznaczenia, tytuły i medale honorowe,certyfikaty i 

przyznawać je wraz z innymi ustanowionymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym 

i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

  

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 9. 

1. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu wszechstronnej pomocy w 

funkcjonowaniu i rozwoju Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w 

Nowym Sączu. 

2. Ponadto celami działania Fundacji są: 

a) organizowanie, prowadzenie i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich 

etapach kształcenia; 

b) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej oraz 

edukacyjnej; 

c) promowanie kształcenia ustawicznego rodziców i dzieci; 

d) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, historycznej i prospołecznej 

dzieci, młodzieży i dorosłych; 

e) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości; 

f) inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu; 

g) inicjowanie i wspieranie obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci i młodzieży; 

h) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji oraz wspieranie aktywności na rzecz 

własnego rozwoju;  

i) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin i osób; 

j) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego, utrwalanie postawy 

samozaradności, odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej; 



k) pomoc finansowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej, a także dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk 

żywiołowych; 

 

l) działalność charytatywna i prospołeczna; 

 

ł) ochrona środowiska, w szczególności propagowanie ekologii; 

 

m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności uczniów. 

§10. 

1. Fundacja realizuje swoje cele za pomocą wszelkich dostępnych działań i sposobów, w 

szczególności poprzez: 

a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw 

dzieci i młodzieży, zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i 

zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych 

w kraju i za granicą; 

b) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie edukacji szkolnej, 

pozaszkolnej i pozalekcyjnej, kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w 

konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej i 

elektronicznej; 

c)  tworzenie oraz prowadzenie wszelkich szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, a także ośrodków i innych zorganizowanych form aktywności edukacyjnej 

realizujących lub wspierających cele Fundacji; 

d) finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży; 

e) zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, innych usług i 

rozwiązań pomocnych w realizacji celów Fundacji; 

f) prowadzenie kampanii społecznych; 

g) wydawanie książek, czasopism, broszur, nagrań audio-wideo na nośnikach elektronicznych 

oraz innych wydawnictw związanych z celami Fundacji; 

h) tworzenie materiałów dydaktycznych; 

i) tworzenie platform wymiany informacji, baz danych, stron i portali internetowych oraz 

propagowanie korzystania z nowych technologii; 

j)  organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, kolonii, innych form 

wypoczynku i  spędzania wolnego czasu; 

k) współpracę z instytucjami samorządu lokalnego i zawodowego; 



l) współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi; 

ł) pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele 

Fundacji i ich propagowanie; 

m) inicjowanie, organizowanie, promowanie i wspieranie wszelkich innych przedsięwzięć i 

projektów w zakresie celów Fundacji. 

2. Fundacja w ramach realizacji swoich celów może prowadzić działalność nieodpłatną lub 

odpłatną.  

§11. 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

prowadzących działalność zbieżną z jej celami. 

  

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§12. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: 

dwa tysiącezłotych ), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych). 

§13. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§14. 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b) subwencji, dotacji i grantów osób prawnych; 

c) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację i na   

jej rzecz;  

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji; 

e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji; 

f) odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych 

instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych; 



g) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku 

publicznego, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego; 

h) nawiązek sadowych; 

 

§15. 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych 

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej. 

§16. 

1. 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 długi spadkowe. 

2. Składniki majątku Fundacji mogą być zbyte wyłącznie, gdy jest to niezbędne dla realizacji 

celów statutowych. 

3. Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym także będących członkami władz Fundacji, 

jak też wykorzystywać w swojej działalności wolontariuszy. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 17. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odpowiednich przepisach,  w zakresie i rozmiarze służącym realizacji celów statutowych. 

§ 18. 

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub przez utworzone w tym 

celu jednostki organizacyjne. O przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej i 

sposobie jej prowadzenia decyduje uchwałą Zarząd Fundacji. 

2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną przez Fundację, kieruje Zarząd Fundacji. 

Wydzielonymi zakładami zarządzają ich kierownicy powoływani przez Zarząd. Dopuszczalne 

jest łączenie funkcji członka Zarządu lub Rady z funkcją kierownika jednostki organizacyjnej 

Fundacji. 

§ 19. 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 

 



 

 IV. ORGANY I SPOSÓB ICH ZORGANIZOWANIA 

§ 20. 

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, zwana dalej Radą oraz Zarząd Fundacji, zwany dalej 

Zarządem. 

 

Rada Fundacji 

§ 21. 

Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, a w zakresie wskazanym przez 

niniejszy statut również organem stanowiącym i decyzyjnym. 

§ 22. 

1. W skład Rady wchodzi od 3 do 7 osób powoływanych przez fundatorów na czas 

nieokreślony, w sposób przez nich ustalony.  

2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, w trybie przez siebie ustalonym. 

Rada może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego. 

§ 23. 

Członkowie Rady: 

a)   nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b)   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

c)   pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

§ 24. 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie następuje w przypadku: 

a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce przewodniczącego Rady; 

b)  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 



c) śmierci członka Rady. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w 

wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

§ 25. 

1. Do uprawnień Rady należy: 

a)  wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 

b) nadzorowanie i kontrolowanie pracy Zarządu oraz nadzorowanie realizacji celów 

statutowych przez Fundację; 

c)  przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działania Fundacji; 

d) uchwalanie budżetu Fundacji i zmian w budżecie; 

e) dokonywanie zmian w składzie Zarządu; 

f)  ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;  

g) zatwierdzanie wniosków Zarządu o udzielenie Fundacji grantu; 

h) dokonywanie zmian w statucie Fundacji; 

i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub przystąpieniu do spółek, fundacji i 

stowarzyszeń; 

j) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji; 

k) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Rady. 

§ 26. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w 

roku, z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub co najmniej 3 członków Rady. 

2. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem pracy. 

§ 27.  

1. Posiedzenia Rady odbywają się co do zasady w siedzibie Fundacji. Dopuszczalne jest 

odbycie posiedzenia poza siedzibą Fundacji, a także przeprowadzenie posiedzenia, w tym 

także głosowań, w sposób korespondencyjny, szczególnie w formie wideokonferencji oraz 

przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej. 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego. 



3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie oraz w sprawie likwidacji Fundacji zapada 

bezwzględną większością głosów. 

Zarząd Fundacji 

§ 28. 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa. 

W ramach wyboru członków Zarządu można im powierzyć inne funkcje, w tym Wiceprezesa 

i Sekretarza Zarządu. 

2. Skład pierwszego Zarządu wyznaczają w sposób przez siebie ustalony fundatorzy, na czas 

nieokreślony. Zmian lub uzupełnień w składzie Zarządu dokonuje Rada Fundacji. 

§ 29. 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 

b)  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c)śmierci członka Zarządu. 

2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 

§ 30. 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia 

funkcji zastępuje go Wiceprezes. 

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę. 

§ 31. 

Zarząd Fundacji: 

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, jej 

majątek oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej; 

b) reprezentuje ją na zewnątrz; 

c) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania; 



d) przygotowuje projekt budżetu Fundacji oraz zmian w budżecie; 

e) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji; 

f) sprawuje zarząd jej majątkiem; 

g) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 

h) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji; 

i) decyduje o zakresie i sposobie prowadzenia działalności gospodarczej; 

j) występuje z wnioskiem o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń i fundacji; 

k) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, zmiany w regulaminie pracy Zarządu, 

połączenia oraz likwidacji Fundacji; 

l) powołuje kierowników jednostek organizacyjnych oraz zatwierdza ich regulamin organi-

zacyjny; 

ł) udziela pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w konkretnych sprawach; 

m) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów.  

§ 32. 

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, przy czym do 

ważności uchwał wymagany jest udział w głosowaniu przynajmniej połowy jego członków, w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co do zasady w siedzibie Fundacji. Dopuszczalne jest 

odbycie posiedzenia poza siedzibą Fundacji, a także przeprowadzenie posiedzenia, w tym 

także głosowań, w sposób korespondencyjny, szczególnie w formie wideokonferencji oraz 

przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej. 

§ 33.  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

§ 34. 

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. 

Zasady  i wysokość wynagradzania ustala Rada Fundacji. 



2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły do 

oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć. 

3. W umowach dotyczących stosunku pracy między Fundacją, a członkiem Zarządu oraz w 

sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w 

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub upoważniony przez 

Przewodniczącego inny członek Rady. 

4.  W pozostałych umowach o pracę Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa lub 

upoważnionego przez niego członka Zarządu. 

 

V. SPOSÓB REPREZENTOWANIA FUNDACJI I 

ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH 

§ 35. 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym zatrudniania pracowników 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie 

z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd. 

2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych do wartości 10.000 złotych 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać 

jednoosobowo Prezes, Wiceprezes lub każdy członek Zarządu. 

3. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań w 

imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

 

VI. ZMIANA STATUTU 

§ 36. 

Zmiana statutu może dotyczyć także zmian celu Fundacji. 

§ 37. 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu . 

 

 

 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38. 

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń. 

3. Połączenie lub przystąpienie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel 

Fundacji. 

4. Decyzję o połączeniu lub przystąpieniu podejmuje Rada na wniosekZarządu. 

§ 39. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 

wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada  na wniosek Zarządu. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, 

wskazanym w tym celu przez Radę. 

 


