
 
Statut Fundacji 
„Świat Na Tak” 

 
I. Postanowienia Ogólne 

§ 1.  

Fundacja pod nazwą „Świat na TAK”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatorów:  

1. Joannę Fabisiak, 

2. Marka Ryszarda Machałę, 

3. Elżbietę Kalisz, 

4. Mariusza Andrzeja Kalisza, 

5. Janinę Barbarę Trzeszczyńską, 

6. Pawła Mariana Trzeszczyńskiego, 

7. Ewę Małgorzatę Marzec, 

8. Bogusława Maksymiliana Jankowskiego, 

9. Danutę Małgorzatę Chojnacką, 

10. Wojciecha Józefa Chojnickiego, 

11. Małgorzatę Marię Bańkowska, 

aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joannę Wrzochalską-Zarębę w kancelarii 

notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 20 za numerem repertorium A nr 5899/1998 

z dnia 3 listopada 1998 r. działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 

1984 (t.j. Dz.U. z 1991 r, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.  

 

§ 2. 

Fundacja ma osobowość prawną.  

 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

 

§ 4. 

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej. 

 

§ 5. 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

§ 6. 

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, a także przystępować do fundacji. 

 

§ 7. 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

§ 8. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

 

 

 



II. Cele i formy działania Fundacji 

 

§ 9. 

Celem Fundacji jest: 

1/ Pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie. 

2/ Popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi  

i edukacji młodzieży. 

3/ Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz: 

- promocji modelu życia wolnego od uzależnień; 

- poprawy relacji międzyludzkich; 

- krzewienia idei demokracji i samorządności. 

4/ Wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia - integracja  

europejska 

 

§ 10. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1/ nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 

a. Organizowanie wystaw, festiwali, biennale, konkursów a w szczególności 

Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

b. Wspieranie programów, powoływanie i finansowanie placówek o charakterze doradczo-

informacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie bytowym, edukacyjnym i 

psychologicznym, upowszechniającym postawy obywatelskie, zaradność, samodzielność i 

samorządność między innymi poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych związanych z 

udzielaniem informacji. 

c. Pomoc finansowa i rzeczowa dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. 

d. Prowadzenie i wspieranie klubów wychowawczo-resocjalizacyjnych i sportowych dla 

młodzieży z rodzin patologicznych, młodzieży bezrobotnej oraz opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne, inicjowanie, powoływanie i wspieranie 

klubów dla młodzieży niepełnosprawnej, powoływanie i prowadzenie Klubów Ośmiu – 

młodzieżowego wolontariatu. 

2/ odpłatną działalność pożytku publicznego: 

a. Organizowanie imprez turystycznych a w szczególności organizowanie i finansowanie 

obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla młodzieży, wycieczek, dwustronnej 

wymiany mających na celu przybliżenie i poznanie przez młodzież struktur i procedur 

obowiązujących w Unii Europejskiej. 

b. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla absolwentów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz szkoleń dla liderów i kadry 

instruktorskiej do pracy z młodzieżą. 

c. Wydawanie publikacji oraz innych materiałów szkoleniowych i poradniczych dla 

młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą 

 

§ 11. 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

III. Majątek Fundacji 

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych) przyznanej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w 

trakcie działalności Fundacji. 

 



§ 13. 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1/ darowizn, spadków i zapisów,  

2/ subwencji osób prawnych,  

3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

5/ odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.  

 

§ 14. 

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w 

papierach wartościowych. 

 

§ 15. 

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów 

statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.  

2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

§ 16. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 17. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 18. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących 

osoby prawne.  

 

§ 19. 

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w 

stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem 

przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”. 

 

§ 20. 

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach. 

 

§ 21. 

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.  

 

§ 22. 

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

 



IV. Organy Fundacji 

 

§ 23. 

Organami Fundacji są: 

1/ Rada Fundatorów,  

2/ Rada Nadzorcza, 

3/ Zarząd Fundacji. 

 

§ 24. 

1. Radę Fundatorów tworzą fundatorzy.  

2. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji. Ponadto 

członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w przypadku skazania na karę pozbawienia praw 

publicznych.  

 

§ 25. 

Do zakresu kompetencji Rady Fundatorów należy: 

1/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór jej przewodniczącego, 

2/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, 

3/ opiniowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji. 

 

§ 26. 

Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

 

§ 27. 

Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej 

niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

 

§ 28. 

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Rady Fundatorów, wybiera 

ona ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.  

 

§ 29. 

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. 

 

§ 30. 

Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji. Na czas pełnienia tej funkcji ulega zawieszeniu 

jego członkostwo w Radzie Fundatorów. 

 

§ 32. 

Rada Fundatorów pracuje według uchwalonego regulaminu. 

 

§ 33. 

1. Radę Nadzorczą  powołuje Rada Fundatorów na czas nieokreślony. 

2. Rada Nadzorcza składa się minimum z 5 osób w tym przewodniczącego.  

3. Członkami Rady Nadzorczej mogą być członkowie Rady Fundatorów, w tym przypadku  

członkostwo w Radzie Fundatorów ulega zawieszeniu. 

4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem Zarządu Fundacji. 

5. Między członkiem Rady Nadzorczej a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, 

powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia. 

6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 



7. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w 

przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Radę 

Fundatorów. 

 

§ 34. 

Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad 

działalnością Fundacji a w szczególności: 

1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,  

2/ zatwierdzanie programów działania Fundacji, 

3/ zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,  

4/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, 

5/ ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych 

środków,  

6/ przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu 

przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i 

celowości poczynionych wydatków, 

7/ zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, 

8/ uchwalanie zmian statutu Fundacji, 

9/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Fundatorów. 

10/ podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady 

Fundatorów. 

 

§ 35. 

Rada Nadzorcza uchwala regulamin działania Rady Nadzorczej. 

 

§ 36. 

1/ Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej 

niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania 

wyjaśnień. 

2/ Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. 

3/ Sprawozdania z kontroli Rada Nadzorcza przedstawia Zarządowi i Radzie Fundatorów. 

 

§ 31. 

Z wyjątkiem uregulowań § 49, 52 i 54 uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością 

głosów, z tym że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej 

członków. 

 

§ 37. 

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na czas nieoznaczony.  

2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i co najmniej dwóch członków.  

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.  

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.  

 

§ 38. 

Pracami Zarządu kieruje prezes. 

 

§ 39. 

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

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.  

 



§ 40. 

Zarząd Fundacji: 

1/ reprezentuje ją na zewnątrz, 

2/ opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,  

3/ sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,  

4/ sprawuje zarząd majątkiem, 

5/ przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy, 

5a/ dokonywanie darowizn, 

6/ ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników biura  

Fundacji, 

7/ kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,  

8/ występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.  

 

§ 41. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes. 

 

§ 42. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. 

 

§ 43. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

 

§ 44. 

Opracowując plany działania Fundacji Zarząd może konsultować swoje projekty z Radą 

Fundatorów oraz przedstawicielami miast uczestniczących w Ogólnopolskim Samorządowym 

Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.  

 

§ 45. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.  

 

§ 46. 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.  

2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie 

z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez 

fundatorów.  

 

V. Zmiana Statutu 

 

§ 47. 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji. 

 

§ 48. 

Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały 

podejmowanej na wniosek Zarządu. 

 

VI. Postanowienia Końcowe 

 

§ 49. 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  



§ 50. 

Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

 

§ 51. 

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Nadzorcza poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na 

wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Rady Fundatorów. 

 

§ 52. 

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

wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

 

§ 53. 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały 

podjętej na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Rady Fundatorów. 

 

§ 54. 

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Nadzorcza.  

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:  

1/ zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2/ wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych  

wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,  

3/ sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,  

4/ sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

5/ ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 

6/ przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu  

wierzycieli,  

7/ zgłoszenie ukończenia likwidacji do sadu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie  

Fundacji z rejestru,  

8/ przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

 

§ 55. 

Rada Nadzorcza wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe 

po przeprowadzeniu likwidacji. 

 

§ 56. 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne, do dnia 31 marca, sprawozdania ze swej 

działalności za rok ubiegły.  

 

§ 57. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy. 

 


