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Statut Fundacji Perspektywa  

 

§ 1 

 

1) Bogusław Marek Galewski, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem 

notarialnym sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2017 roku przez zastępcę 

notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza 

w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki 

partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 

26 B, fundację pod nazwą: Fundacja Perspektywa, zwaną w dalszej części 

statutu „Fundacją”. 

2) Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy o fundacjach 

z dnia 06 kwietnia 1984 roku, ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz postanowień niniejszego 

statutu. 

§ 2 

1) Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową 

prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego 

2) Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

3) Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4) Fundacja działalność swoją opiera na pracy społecznej członków a do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz pozyskiwać 

wolontariuszy. 

5) Fundacja działa na terenie Polski a dla właściwego realizowania celów 

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

6) Fundacja może tworzyć oddziały i biura terenowe, które mogą posiadać 

osobowość prawną. 

§ 3 

1) Celami Fundacji są: 

a) edukacja, wychowanie oraz wspieranie działalności w zakresie oświaty, 

nauki i szkolnictwa wyższego; 
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b) wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego dzieci i 

młodzieży, przede wszystkim znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

c) promocja nauki i wykształcenia jako wartości, która jest podstawą 

odpowiedzialnej i twórczej dorosłości; 

d) inicjowanie i wspieranie działań zwiększających szanse dzieci i 

młodzieży na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy; 

e) wspieranie i upowszechnianie innowacji w pracy dydaktyczno - 

wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą; 

f) promowanie młodych talentów i postaw twórczych dzieci i młodzieży w 

kraju i za granicą; 

g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 

h) organizowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży; 

i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

j) promocja i organizacja wolontariatu; 

k) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży w 

trudnej sytuacji życiowej, społecznej i materialnej; 

l) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

m) organizowanie działalności charytatywnej; 

n) organizowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

o) ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży; 

p) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób młodych 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

q) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i 

młodzieży; 

r) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536 ze zm.), w zakresie określonym w pkt a)-q).   
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§ 4 

1) Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez: 

a) organizację wyjazdów turystyczno - edukacyjnych, w tym wakacyjnych, 

zimowych oraz wycieczek weekendowych dla dzieci i młodzieży z ubogich 

rodzin, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce; 

b) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, sportowych, służących 

rozwojowi talentów i kształtowaniu charakterów młodych ludzi; 

c) pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 

w celu wyrównywania szans edukacyjnych, polegającą na: (i) opłacaniu 

czesnego oraz uiszczaniu innych opłat związanych ze zdobywaniem 

wykształcenia, (ii) wyposażeniu w materiały, przybory i podręczniki szkolne, 

(iii) opłacaniu dodatkowych zajęć i edukacji rozwijającej określone uzdolnienia, 

(iv) innych formach pomocy w zdobywaniu wykształcenia; 

d) udzielanie pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

poprzez: (i) ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, (ii) 

ustanawianie i przyznawanie jednorazowych nagród pieniężnych;  

e) wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw 

służących rozwojowi intelektualnemu, fizycznemu i poszerzaniu kompetencji 

społecznych dzieci i młodzieży; 

2) Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizowanie albo 

współorganizowanie, a także wsparcie: 

a) kampanii informacyjnych i akcji społecznych promujących edukację, wiedzę, 

wykształcenie i rozwój fizyczny młodych ludzi oraz realizację innych celów 

statutowych Fundacji; 

b) przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i naukowych, w tym 

różnych form imprez kulturalnych np. spektakli, koncertów, wystaw, festiwali; 

c) wydarzeń o walorach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych 

lub turystycznych w tym: (i) festynów dydaktyczno - edukacyjnych, (ii) 

wycieczek turystycznych oraz spływów, rajdów i plenerów sportowo – 

rekreacyjnych, (iii) zajęć oraz zawodów sportowych, konkursów, gier i zabaw, 

(iv) imprez turystycznych o charakterze poznawczym poszerzających wiedzę 

historyczną, społeczną, ekologiczną, leśną oraz integrujących różne 

społeczności; 
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d) wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, 

sztuki i sportu; 

e) spotkań informacyjnych i zajęć prowadzonych przez psychologów, 

psychoterapeutów i fizjoterapeutów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

fizycznego i psychicznego, rehabilitacji i rewalidacji ruchowej; 

f) szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, staży, kursów językowych, 

spotkań dyskusyjnych oraz innych form edukacji; 

g) promocji oraz upowszechniania nowoczesnych technologii w procesie 

edukacji dzieci i młodzieży; 

h) działań zgodnych z celami Fundacji realizowanych przez osoby prawne, osoby 

fizyczne oraz inne podmioty; 

i) działalności i inicjatyw na zasadach wolontariatu mających na celu edukację i 

kształcenie dzieci i młodzieży; 

j) działalności propagującej realizację celów statutowych Fundacji; 

k) pomocy prawnej i doradztwa; 

l) badań naukowych, analiz, ekspertyz i raportów mających na celu dostarczanie 

wiedzy na temat zjawisk społecznych istotnych ze względu na cele Fundacji; 

m) tworzenie niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oświatowych, w 

rozumieniu przepisów o systemie oświaty; 

n) współpracy krajowej i zagranicznej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i 

innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym organizacjami pozarządowymi i 

gospodarczymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi 

Fundacji; 

o) spotkań, mających na celu utrzymywanie stałych kontaktów z organami władz 

rządowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji 

pozarządowych; 

p) akcji społecznych mających na celu pozyskiwanie sponsorów chcących 

finansować rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej; 

q) zbiórek publicznych lub innych działań polegających na gromadzeniu 

funduszy, darów rzeczowych, w tym przy wykorzystaniu pracy wolontariuszy 

oraz oddziaływania informacyjnego skierowanego do ogółu społeczeństwa. 

§ 5 
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1) Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w akcie jej 

powołania, pochodzący z wpłat Fundatora oraz środki finansowe, a także 

nieruchomości i inne aktywa nabyte i pozyskane przez Fundację w trakcie jej 

działania. 

2) Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 10.000 zł 

(dziesięć tysięcy złotych). 

3) Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są 

pozyskiwane poprzez: 

a) dochody z działalności statutowej Fundacji; 

b) wpłaty Fundatora; 

c) dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymywane z kraju i z zagranicy; 

d) subsydia, subwencje i dotacje osób prawnych; 

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

f) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego; 

g) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji; 

h) dochody ze sprzedaży "cegiełek" stypendialnych Fundacji; 

i) dochody z odsetek bankowych i inne zyski kapitałowe. 

4) Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki 

te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd 

Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca 

darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie 

towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je 

na dowolny cel statutowy. 

5) Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową. 

6) Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

7) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć 

oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili jego składania 

stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

§ 6 

1) Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 

obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa 

dewizowego. 

2) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 7 
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1) Organami Fundacji są: 

a) Zarząd, 

b) Rada Fundacji. 

2) Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji. 

§ 8 

1) Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech członków powoływanych 

przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2) Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

3) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4) Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin. 

5) Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 9 

1) Członkostwo w Zarządzie Fundacji może wygasnąć w wyniku: 

a) niepowołania członka na następną kadencję po zakończeniu poprzedniej; 

b) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji; 

c) złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji; 

d) śmierci Członka Zarządu. 

2) Jeżeli, w wyniku zaistnienia sytuacji wymienionych w par. 9 ust. 1, w 

Zarządzie Fundacji będzie mniej niż dwóch członków, Rada Fundacji powinna 

jak najszybciej uzupełnić skład Zarządu tak, aby spełniony był par. 8 ust. 1. 

§ 10 

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz 

2) Do zadań Zarządu należy w szczególności 

a) kierowanie działalnością Fundacji w tym kształtowanie struktury organizacyjnej 

i kadrowej oraz zatrudniania pracowników; 

b) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

c) realizacja celów Fundacji; 

d) opracowywanie projektów i programów działania Fundacji; 

e) przygotowywanie i uchwalanie rocznych planów finansowych; 

f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;  
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g) uchwalanie regulaminów dotyczących organizacji działalności Fundacji, z 

wyjątkiem regulaminów uchwalanych przez inne organy Fundacji, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Statutu, 

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów Fundacji, 

i) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych 

organizacji oraz o ich tworzeniu, 

j) pozyskiwanie i przyjmowanie dotacji darowizn, spadków i subwencji. 

3) W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zarządu Fundacji wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch 

członków Zarządu.  

4) Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów; przy obecności co najmniej połowy jego członków, przy 

czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

6) Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie 

Zarządu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z oświadczeniem woli w 

imieniu Fundacji. 

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

Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

8) Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może 

powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i 

zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

§ 11 

1) Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni 

Prezes Fundacji. 

2) Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji. 

3) Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji. 

4) Regulamin organizacyjny Biura ustala Prezes Fundacji w uzgodnieniu z 

Zarządem. 

§ 12 

1) Rada Fundacji jest opiniodawczym i inicjatywnym organem Fundacji. 
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2) Rada Fundacji składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatora 

na okres trzyletni. 

3) Fundator z pierwszego składu Rady wybiera Przewodniczącego Rady.  

4) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady za wyjątkiem 

pierwszego Przewodniczącego, wobec którego stosuje się pkt 3 par. 12. 

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

5) Członkowie Rady Fundacji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu 

Fundacji. 

6) Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

7) Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 

Radzie zwrot uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z pracą i 

działaniami, prowadzonymi na rzecz Fundacji. 

8) Fundator może być członkiem Rady Fundacji, składając pisemne 

oświadczenie o przystąpieniu do Rady Fundacji z zastrzeżeniem jednak pkt 2 

paragraf 7. 

§ 13 

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

2) Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, członek Rady mający 

upoważnienie Przewodniczącego lub Fundator. 

3) Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane poprzez uprzednie powiadomienie 

jej członków i jest ważne jeśli zgromadzi przynajmniej połowę członków rady 

Fundacji . 

4) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z 

wyjątkiem uchwały dotyczącej likwidacji Fundacji, która musi być podjęta 

jednogłośnie. 

5) Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen 

powoływanych w tym celu specjalistów. 

6) W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator, Prezes 

Zarządu Fundacji oraz osoby zaproszone przez Fundatora oraz przez 

członków rady Fundacji. 
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7) Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. 

§ 14 

1) Do zadań i kompetencji Rady należy w szczególności: 

a) propagowanie celów Fundacji; 

b) nadzór nad działalnością Fundacji; 

c) wytyczanie i ocena głównych kierunków i programów działalności Fundacji; 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa Zarządu 

Fundacji i ustalanie ich ewentualnego wynagrodzenia; 

e) podejmowanie uchwał  w sprawach bieżących leżących w kompetencji Rady 

Fundacji 

f) ocena pracy i działalności Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań 

wraz z bilansem i udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 

g) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

§ 15 

1) Członkostwo w Radzie Fundacji może wygasnąć w wyniku: 

a) odwołania członka Rady przez Fundatora; 

b) złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji; 

c) śmierci Członka Rady; 

2) Jeżeli, w wyniku zaistnienia sytuacji wymienionych w par. 9 pkt 1, w Radzie 

Fundacji będzie mniej niż trzech członków, Fundator powinien jak najszybciej 

uzupełnić skład Rady tak, aby spełniony był par. 12 pkt 1. 

§ 16 

1) Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na pisemny wniosek 

Zarządu. Wniosek Zarządu o dokonanie zmian w statucie może być 

skierowany do Rady na podstawie uchwały Zarządu podjętej w tym 

przedmiocie jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.  

2) Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.  

 

§ 17 

1) Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź 

na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji. 

2) Decyzja o likwidacji Fundacji następuje po podjęciu uchwały przez Radę 

Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w par. 13 pkt 4. 
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3) Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz 

działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 18 

1) Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, 

wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają one w 

związku małżeńskim albo 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, zwane dalej 

„osobami bliskimi”. 

2) Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 

Fundacji, członków Rady Fundacji, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz 

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

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

3) Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

członków Rady Fundacji, wolontariuszy, pracowników Fundacji oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4) Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, wolontariusze, 

pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 


