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Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2015 Rady Fundacji z dnia 15.09.2015 r. 

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji 

 

Statut Fundacji „Bliżej Człowieka” 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Fundacja „Bliżej Człowieka", zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem 

notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Oświęcimiu w dniu 

6 czerwca 1990r. Repertorium A numer:1283/1990.  

2. Założycielem Fundacji, zwanym dalej Fundatorem - jest Janusz Marszałek.  

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Rajsko koło Oświęcimia.  

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymagań 

określonych prawem także na terenie innych państw.  

3. Fundacja działa przez czas nieoznaczony.  

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

5. Fundacja działa w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1986 roku o fundacjach. 

 

CELE FUNDACJI 

 

§ 3 

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych. 

 

§ 4 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot naturalnych 

i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci 

są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. Z tego 

powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być tej samej 

konfesji. 

2. Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego wychowywania 

oraz wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do samodzielnego życia  

w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży usamodzielniającej się z Wiosek Dziecięcych 

i innych form rodzinnej opieki zastępczej.  

3. Kształcenie rodziców zastępczych i innych sił fachowych na potrzeby wychowania 

dzieci i młodzieży w Wioskach Dziecięcych Fundacji.  

4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji m.in. sportowej, artystyczne                                      

i rekreacyjnej oraz wychowania przedszkolnego i innych form przyczyniających się 

do rozwoju i edukacji oraz zapewnieniu dzieciom alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego; 
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5. Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie innych 

inicjatyw, które przyczynić się będą do realizacji celów Fundacji. 

6. Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów działania 

Fundacji.  

7. Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą.  

8. Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu 

ich zadań. 

 

 

§ 5 

 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele opisane w Art. 3 i 4 również poprzez: 

a) współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z 

celami Fundacji. 

b) współpracę z osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami 

Fundacji. 

2. Działalność wskazana w Art. 3 i 4, prowadzona w sferze zadań publicznych 

organizacji pożytku publicznego może być realizowana odpłatnie, jak i 

nieodpłatnie. 

3. Działalność nieodpłatna obejmuje: 

a) Działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych, w tym całodobowa 

opieka i wychowanie dzieci osieroconych, 

b) Budowa a następnie prowadzenie wiosek dziecięcych (całodobowych 

placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz innych rodzinnych form opieki 

zastępczej), 

c) Tworzenie ośrodków dla młodzieży lub zapewnienie innych możliwości 

dalszego wspierania młodzieży mającej trudności z adaptacją do 

samodzielnego życia w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży 

usamodzielniającej się z Wiosek Dziecięcych i innych form rodzinnej  opieki 

zastępczej, 

d) Kształcenie rodziców zastępczych, 

e) Organizowanie i prowadzenie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

grup i osób indywidualnych, 

f) Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, 

g) Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie 

innych inicjatyw, które przyczyniać się będą do realizacji celów fundacji, 

h) Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w kraju i za granicą, 

i) Organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, 

j) Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów 

działania fundacji. 

4. Działalność odpłatna obejmuje: 

a) Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, 

b) Prowadzenie przedszkoli i punktów przedszkolnych, 

c) Organizowanie i prowadzenie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

grup i osób indywidualnych, 

d) Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, 
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MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 6 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe i przedmioty 

majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, w szczególności zaś:  

1) Odsetki bankowe;  

2) Wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację; 

3) Spadki, zapisy, darowizny, oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na 

rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 

4) Wpływy pochodzące z zarządzania majątkiem Fundacji; 

5) Wpływy pochodzące z odpłatnej działalności statutowej 

2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora 

w wysokości 1.500.000 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych).  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z 

udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych 

przepisach.  

 

§ 7 

 

1. Fundacja gromadzi swe fundusze na koncie bankowym.  

2. Cały dochód osiągnięty przez Fundacje będzie przeznaczony na cele statutowe 

Fundacji; tj. na cele działalności pożytku publicznego.  

3. Dochody pochodzące ze źródeł wskazanych w Art. 5 mogą być użyte wyłącznie do 

realizacji celów statutowych Fundacji, według swobodnego uznania jej Zarządu,                

o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak 

do prowadzenia działalności gospodarczej powołać pełnomocnika. Pełnomocnik 

działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji. 

5. Prowadzona przez Fundacje działalność gospodarcza stanowi działalność 

dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej                         z 

postanowień Statut. 

6. Nadwyżkę przychodów z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na 

działalność statutową. 

7. Z majątku Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności 

gospodarczej, w miarę potrzeb i z zastrzeżeniem postanowień Statutu. 
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ORGANY FUNDACJI 

 

§ 8 

 

1. Organami Fundacji są:  

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,  

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.  

2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.  

3. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, decyzje i uchwały organów 

Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej 

połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.  

 

 

Rada Fundacji 

 

§ 9 

 

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza 

powoływanych przez Fundatora.  

2. Przewodniczącego i sekretarza Rady, o ile nie wskazał ich Fundator, wybiera 

w głosowaniu tajnym Rada spośród swoich członków. Wyboru dokonuje się zwykłą 

większością głosów.  

3. Kadencja Rady wynosi 2 lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza 

Kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 

31 grudnia drugiego pełnego roku kalendarzowego.  

4. Fundator może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady oraz całą 

Radę.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i pozbawienie 

go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie 

przez pozostałych członków Rady.  

6. Fundator uzupełnia skład Rady w razie śmierci członka Rady, zrzeczenia się 

mandatu lub odwołania.  

7. W przypadku, gdy Fundator nie uzupełni składu Rady przez okres jednego miesiąca 

od momentu śmierci członka Rady, zrzeczenia się mandatu lub odwołania, skład 

Rady zostaje uzupełniony przez Radę w drodze głosowania spośród kandydatów, 

którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Radzie Fundacji. 

 

§ 10 

 

1. Rada Fundacji pełni funkcje opiniodawczo – doradcze, związane z działalnością 

Fundacji.  

2. Do zadań Rady należy również :  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

2) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd;  

3) uchwalanie zmian w statucie; 

4) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek 

organizacyjnych; 

5) badanie i opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych 

Fundacji; 
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6) wyrażanie zgody w zakresie czynności dotyczących zbycia, nabycia oraz 

obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz pożyczek jak i udzielania 

poręczeń. 

 

§ 11 

 

1. Rada działa według ustalonego przez siebie Regulaminu.  

2. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.  

3. Zebrania Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu.  

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji lub Fundator, z zachowaniem 

zapisów art.9. Członków pierwszego Zarządu wybiera Rada w porozumieniu z 

Fundatorem.  

3. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza 

kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 

grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego. 

 

§ 13 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd 

odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji.  

2. Zarząd działa według ustalonego przez siebie regulaminu.  

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych Radzie 

Fundacji. W szczególności Zarząd:  

a) realizuje zadania statutowe Fundacji,  

b) sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów 

i przedkłada je do oceny Radzie, 

c) zatrudnia pracowników Fundacji i podległych jednostek organizacyjnych, 

d) zarządza majątkiem Fundacji. 

 

 

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy: 

 

§ 14 

 

1. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
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przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

2. Członkowie organu zarządzającego mogą być osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy lub członkowie organów, pozostają w związku małżeńskim, 

wzajemnym pożyciu, 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu 

statutowego Fundacji; 

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

4. Czynności dokonane z naruszenie niniejszego artykułu są nieważne. 

 

 

 

REPREZENTACJA 

 

§ 15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:  

a) Prezes Zarządu - samodzielnie,  

b) Członek Zarządu wespół z Prezesem, innym członkiem Zarządu, bądź 

pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.  

2. Zarząd może powoływać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Fundacji (pełnomocników).  
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PRAWA OFIARODAWCÓW 

 

§ 16 

 

1. Ofiarodawcy mogą określić przeznaczenie dokonanego przysporzenia. 

2. Zastrzeżenie ofiarodawcy wiąże Fundację. 

 

§ 17 

 

1. Fundacja prowadzi Księgę Ofiarodawców, do której zostają wpisani Fundator i inni 

ofiarodawcy.  

2. Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji można przyznać 

dyplom honorowy oraz Medal Fundacji.  

3. Odznaczenia, o których mowa w ust.2., przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez 

Radę Fundacji. 

4. Wzór dyplomu i Medalu Fundacji określa Rada Fundacji w porozumieniu z 

Zarządem.  

 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 18 

 

1. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje na wspólnym posiedzeniu Rada Fundacji  

i Zarząd większością 3/4 głosów przy obecności wszystkich członków Rady i 

Zarządu. 

2. Spotkania Rady i Zarządu dotyczące zmian w statucie winny odbywać się w 

obecności Fundatora. 

 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 19 

 

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji, czy połączeniu jej z innymi Fundacjami, podejmują 

Zarząd i Rada Fundacji na wspólnym posiedzeniu większością 2/3 głosów 

w obecności, co najmniej 2/3 członków tych organów.  

2. Rada powierza likwidację Fundacji ostatniemu Zarządowi lub wyznacza innego 

likwidatora. 

3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu 

na cele zbieżne z celami statutowymi. 


