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Fundacji „Niech Się ... Dzieje”

z siedzibą w Częstochowie
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§ 1 

Fundacja pod nazwą „Niech Się ... Dzieje”, zwana dalej „Fundacją” 
ustanowiona przez:

1) Magdalena Maria Celeban

2) Beata Marta Klimczak

3) Milena Falana

zwane  dalej  „Fundatorami”,  aktem  notarialnym  sporządzonym  w  dniu  21 
sierpnia  2015 r. przez Monikę Wojtczak - Smyk notariusza w Radomsku 
za numerem repertorium A Nr 4281/2015, działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 
1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

§ 3

Fundator  postanawia,  na  realizację  celów  przeznaczyć  kwotę   1.500  (jeden 
tysiąc pięćset) złotych, która stanowi jej fundusz założycielski.



 ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 2

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.

§ 3

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 4

1. Fundacja może:

1)tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, 

2)tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 5

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest 
Minister Edukacji Narodowej.

§ 6

Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę 
i adres.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 
innymi  nagrodami  i  wyróżnieniami,  osobom fizycznym i  prawnym oraz 
firmom zasłużonym przy realizacji jej celów.



ROZDZIAŁ II.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

Celami Fundacji są:

1)stwarzanie  i  zapewnianie  warunków  dla  rozwoju  talentów  we  wszystkich 
dziedzinach życia ze względu na trudną sytuację materialną;

2)inicjowanie  i  wspieranie  nowatorskich  rozwiązań  w  różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego;

3)propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;

4)wspieranie  przedsięwzięć  mających  za  przedmiot  oświatę,  edukację 
i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 

5)wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych  w dziedzinie 
sportu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.  

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.organizowanie  i  finansowanie  akcji  społecznych,  seminariów,  sympozjów, 
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz 
innych form przekazywania wiedzy;

2.prowadzenie  działalności  publicystycznej  i  informacyjnej,  w tym w drodze 
wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;

3.podejmowanie  innych  przedsięwzięć  wspierających  rozwój  wrażliwości  na 
wartości  humanistyczne  i  prospołeczne,  w  tym  organizowanie  i 
finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;

4.organizowanie  i  finansowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  rozwój 
talentów; 

5.współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6.współpraca  międzynarodowa  na  rzecz  rozwoju  osób  szczególnie 
uzdolnionych;



7.programy  stypendialne  i  szkoleniowe  z  różnych  dziedzin  dla  osób 
uzdolnionych;

8.fundacja  realizuje  cele  statutowe  także  poprzez  członkowstwo 
w  organizacjach  zrzeszających  fundacje  polskie  i  zagraniczne  o  celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;

9.organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego 
i zimowego dla osób szczególnie uzdolnionych;

10.inne formy działalności charytatywnej.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 11

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa 
dewizowego.

 

 



ROZDZIAŁ III.  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 12

Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  w  kwocie  1.500  (jeden 
tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. realizacji programów unijnych,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 15

1. Dochody  pochodzące  z  dotacji,  subwencji,  darowizn,  spadków  i  zapisów 
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 
spadkobierców lub donatorów.

2. W  sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane 
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W  przypadku  powołania  fundacji  do  dziedziczenia  jej  zarząd  składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być 
użyte  na  realizację  wszystkich  celów  Fundacji,  jeżeli  ofiarodawcy  nie 
postanowili inaczej.

 

 



ROZDZIAŁ IV.  WŁADZE FUNDACJI

 § 17

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 
pracach  tego  organu,  z  wyjątkiem zwrotu  udokumentowanych  wydatków 
związanych  z   uczestnictwem  w  pracach  tych  organów,  w  tym  kosztów 
podróży.

Rada Fundacji.

§ 18

1. Rada  Fundacji  jest  organem  stanowiącym,  kontrolnym  i  opiniującym 
Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd Fundacji. Następnych 

członków Rady na miejsce osób,  które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez 
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

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

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w 
Zarządzie Fundacji.

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

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji  podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.



§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie  i  odwoływanie  Prezesa  i  członków  Zarządu  za  wyjątkiem 

Zarządu Fundacji pierwszej kadencji, który powołują Fundatorzy.
2. Podejmowanie  decyzji  o  zatrudnieniu  członków  Zarządu  i  ustalanie  ich 

wynagrodzenia.
3. Ocena  pracy  Zarządu,  przyjmowanie  corocznych  sprawozdań  lub  bilansu 

i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie  na  wniosek Zarządu Fundacji  decyzji  o  połączeniu  z  inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

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

dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez 
Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd  Fundacji  w  całości  lub  jej  poszczególni  członkowie  mogą  być 

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

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie  rocznych  planów  działania  Fundacji  oraz  planów 
finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,



d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji,

e) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nie  przekazanych  do 
kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał  –  zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie 

Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do  oceny  podejmowanych  przez  Fundację  przedsięwzięć  Zarząd  może 

powoływać  konsultantów  oraz  ich  zespoły  spośród  naukowców  lub 
praktyków i zlecać im wykonywanie odpowiednich opracowań. 

§ 24

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 
Dla  dokonania  czynności  przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu 
niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2.  Uchwały  Zarządu  mogą  być  powzięte,  jeżeli  jego  członkowie  zostaną 
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3.  Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co 
najmniej:

1)dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie trzech 
osób;

2)trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie czterech 
lub większej liczby osób.

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podejmuje Prezes Fundacji.

§ 25

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.



3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy 
o pracę z  członkami  zarządu podpisuje  pełnomocnik  powołany uchwałą 
Rady Fundacji.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są 
ze środków Fundacji.

§ 26

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

2.Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  z  własnej  inicjatywy  lub  na 
wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3.Posiedzenia  Zarządu  mogą  być  prowadzone  telefonicznie,  w  sposób 
umożliwiający  porozumienie  się  wszystkich  uczestniczących  w  nim 
członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje 
się  miejsce  pobytu  prowadzącego  to  posiedzenie.  Protokół  z  takiego 
posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w 
nim członków Zarządu.

 

 



ROZDZIAŁ V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Sposób Reprezentacji

§ 27

 1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem 
 majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu składa oświadczenie 
woli w tym o charakterze majątkowym.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach 
zobowiązań majątkowych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać 
jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 28

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. 
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,  których Fundacja została 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 29

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.

§ 30

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.

§ 31

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.

§ 32

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

§ 33

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.

§ 34

Statut wchodzi w życie  z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru 
Sądowego.
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