
Warszawa, 29.04.2016  

[zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 14.08.2016, zmiana zatwierdzona uchwałą Rady 

Fundacji z dn. 14.08.2016] 

[zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 26.08.2022, zmiana zatwierdzona uchwałą Rady 

Fundacji z dn. 29.08.2022] 

 

 

STATUT 

Fundacji Od Podstaw 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Od Podstaw, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Magdalenę Foks, Magdalenę Gawron-Ścibek, Urszulę Jannasz i Joannę Marszałek 

zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Alicję 

Piątek w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Popularnej 41 lokal numer 5, w 

dniu 28 kwietnia 2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 

niniejszego statutu.  

2. Fundacja jest apolityczna. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, dzielnica Włochy. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 

również poza obszarem wymienionych w punkcie 1. 
 

§ 4 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 5 

 

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. 

 

§ 6 

 

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

przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń. 



2. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 7 

 

1. Naczelnym celem merytorycznym Fundacji jest: 

- działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia, 

- prowadzenie i promowanie innowacyjnej, nowoczesnej i prospołecznej działalności 

edukacyjnej i oświatowej, 

- wspieranie uczniów w procesie edukacji opartym na świadomym kształceniu się z własnej 

woli w twórczej atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania praw dziecka, 

- wspieranie aktywności rodziców na rzecz rozwoju ich kompetencji rodzicielskich oraz 

świadomego uczestnictwa w procesie edukacji dzieci i młodzieży, 

- wspieranie kształcenia nauczycieli w różnych technikach edukacyjnych, 

- wspieranie zmian w systemie kształcenia uczniów i nauczycieli, 

- wspieranie rozwoju rodziny, w szczególności jako pierwszego i najważniejszego środowiska 

edukacyjnego dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, 

- promowanie kształcenia ustawicznego dorosłych, młodzieży i dzieci, 

- wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych, 

- promocja technik terapeutycznych mających na celu wspieranie edukacji uczniów, 

- wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej w 

środowisku lokalnym, 

- działalność charytatywna, 

- promocja i organizacja wolontariatu, 

- działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych. 

 

§ 8 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

− tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, 

− organizowanie kolonii, wycieczek, 

− tworzenie i prowadzenie ośrodków realizujących lub wspierających cele Fundacji, 

− działalność edukacyjną skierowaną zarówno do dzieci, jak i dorosłych, 

− prowadzenie i wspieranie badań naukowych, 

− organizowanie warsztatów, szkoleń, staży, praktyk, wymian, targów i wystaw, 

− organizację wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym oraz charytatywnym, 

− działalność wydawniczą, 

− tworzenie programów i materiałów dydaktycznych, 

− finansowanie stypendiów, 

− zakup sprzętu,  

− działalność terapeutyczną, 



− współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 

przedstawicielami sektora prywatnego w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji. 

 

2. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację. 

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

zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 

 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów 

statutowych. 

 

§ 9 

 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji, oraz może 

przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi 

celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2300 zł  (słownie: dwa 

tysiące trzysta złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 12 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów z majątku Fundacji,  

4. odsetek bankowych, 

5. działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację. 

 

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową.  

 

§ 13 

 

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. 

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez 

Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

 



 

 

 

 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 14 

 

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. 

 

§ 15 

 

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 powołują Fundatorzy. 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, 

utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członka Rady. 

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

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. Między członkiem Rady Fundacji a członkiem Zarządu nie może zaistnieć 

pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia. 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji 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. 

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 16 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady uczestniczy 

przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień. 

3. Sprawozdania z posiedzeń Rada Fundacji przedstawia Zarządowi. 



4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, z tym 

że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej 

członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 

 

§ 17 

 

Do zadań Rady należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

3. Zatwierdzanie programów działania i preliminarza budżetu rocznego Fundacji. 

4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

6. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji. 

 

§ 18 

 

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. 

 

§ 19 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji 

na czas nieoznaczony. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.   

4.   Rada Fundacji może na mocy jednomyślnej uchwały odwołać Zarząd Fundacji w całości 

lub jego poszczególnych członków tylko w przypadku rażącej niegospodarności lub działania 

wbrew statutowi i celom fundacji. 

 

§ 20 

 

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

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących                       

do działalności Fundacji. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich 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, 

h) prowadzenia albo powoływanie biura fundacji, 

i) tworzenia jednostek organizacyjnych fundacji. 

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków 

obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest 

obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 21 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 22 

 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji jej celów 

statutowych. 

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą 

być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi 

odpowiedzialność za tę działalność. 

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy 

prawa. 

6. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód 

przeznaczony jest na finansowanie działalności pożytku publicznego. Powinna także 

zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

7. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia 

określa Zarząd. 

8. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 

9. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. 
 



§ 23 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 

2007 w zakresie: 

 

J. 58 – działalność wydawnicza, w szczególności: 

- 58.11.Z - Wydawanie książek 

- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 

M. 72 – badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności: 

- 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 

R. 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, w szczególności: 

- 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

- 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza 

- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych 

N. 79 - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, w 

szczególności: 

- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki 

G. 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, w szczególności: 

- 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

- 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

- 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

- 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

- 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach 

- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 24 

 

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 

 

§ 25 

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 

przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 



 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 26 

 

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. 

 

§ 27 

 

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. 

 

§ 28 

 

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. 

 

§ 29 

 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  

 

§ 30 

 

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. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 31 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

 

§ 32 

 

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

 

 

 

 

 

 

podpis Fundatorów 



 


