Statut Fundacji
„Do Celu – Finanse i Rozwój”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja „Do Celu – Finanse i Rozwój” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 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 zwanego dalej „Statutem”.
2. Fundacja została ustanowiona przez: Anna Chadzińska-Bielaszka i Artur Bielaszka, zwanych
dalej „Fundatorami”, aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Ewą Knuplerz w kancelarii
notarialnej w Krakowie ul. Grzegórzeckiej 105/1, 31-534 Kraków, w dniu 30 maja 2016 roku.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2.
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4.
Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§5.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w Rzeczpospolitej
Polskiej jak i po za jej granicami.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
§6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§7.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów Fundacji.
§8.
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji
§9.
Celem Fundacji jest:
1. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji finansowej, głównie z zakresu oszczędzania, sposobów pomnażania majątku
i inwestowania na rynku kapitałowym, a także ryzyka które się z tym wiążą,

2. działanie ukierunkowane na poprawę poziomu stopy życiowej osób będących w wieku
produkcyjnym oraz młodzieży studenckiej i szkolnej, w tym poprawę kwalifikacji osób czynnych na
rynku pracy.
§10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkoleń oraz akcji informacyjnych i doradczych dla wszelkich zainteresowanych
osób ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i studentów, dotyczących zasad działania
oraz możliwości i zagrożeń jakie niesie ze sobą inwestowanie na rynku kapitałowym,
2. popularyzację regularnego oszczędzania i inwestowania przez osoby indywidualne, jako
sposobu do osiągnięcia finansowego bezpieczeństwa, oraz zapewnienia sobie godnej emerytury,
3. pomoc dla osób bezrobotnych chcących podjąć pracę, promocja wysokich standardów
etycznych wymaganych w pracy,
4. współpracę ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji,
5. współpracę i wspieranie innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami
Fundacji.
§11.
Fundacja może zatrudniać pracowników administracyjnych oraz merytorycznych dla realizacji
celów statutowych.
Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji
§12.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§14.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób prawnych,
zbiórek publicznych,
z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
odsetek i lokat bankowych,

§15.
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§16.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
2. Rok obrotowy Fundacji jest rokiem kalendarzowym.
Rozdział 4. Organy Fundacji
§17.
1. Organami Fundacji są:
a.
Rada Fundacji, zwana dalej również Radą,
b.
Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
obowiązków członka tego organu.
RADA FUNDACJI
§18.
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. W razie śmierci wszystkich
Fundatorów, członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą powziętą na
posiedzeniu. Rada powołuje nowego członka po przedstawieniu wniosku w tej sprawie przez członka
Rady Fundacji lub Zarząd.
4. Powołując członków Rady Fundacji Fundatorzy mogą wskazać funkcję, jaką dana osoba pełni
w składzie Rady: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub członka Rady. W
przypadku braku wskazania funkcji przez Fundatorów lub wyboru członków przez Radę, Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
5. W przypadku niepełnego składu Rady Fundacji, może on zostać w każdym czasie uzupełniony
o kolejnych członków.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a. złożenia przez członka Rady rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. odwołania
c. śmierci członka Rady,
d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członek Rady Fundacji może być odwołany w szczególności w przypadkach:
a. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d. nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
§19.
1. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy jej posiedzeniom. Wiceprzewodniczący w razie nieobecności Przewodniczącego
przejmuje jego obowiązki i uprawnienia.
2. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na 12 miesięcy.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
członków Rady Fundacji.
6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu
lub inne zaproszone przez nią osoby.
§20.
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym oraz nadzorującym działalność Zarządu
Fundacji, w tym proces realizacji celów Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należą:
a. nadzór nad realizacją celów Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie, po śmierci Fundatorów, członków Zarządu w tym
Prezesa,

c. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań
finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
e. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
f. uchwalanie na wniosek Zarządu zmian Statutu Fundacji,
g. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
h. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób
wykonywania czynności. Może również uchwalić regulamin pracy Zarządu.
ZARZĄD FUNDACJI
§21.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członków Zarządu powołują Fundatorzy. Po śmierci wszystkich Fundatorów członkowie
Zarządu wybierani są przez Radę Fundacji.
4. Powołując osobę do składu Zarządu Fundatorzy lub Rada Fundacji wskazują funkcję, jaką
dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu.
5. W przypadku niepełnego składu Zarządu Fundacji, może on zostać w każdym czasie
uzupełniony o kolejnych członków.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. odwołania,
c. śmierci członka Zarządu,
d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w razie:
a. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, w tym w przypadku
nieotrzymania absolutorium,
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
c. utraty zaufania Fundatorów lub Rady Fundacji,
d. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
tej funkcji.
§22.
1. Bieżącą działalnością Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Przewodniczy on również wszystkim
posiedzeniem Zarządu Fundacji. Wiceprezes Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu
przejmuje jego obowiązki i uprawnienia.
2. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są w razie potrzeby.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego
członka Zarządu albo Rady Fundacji.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§23.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz
Rady Fundacji, a w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i przyjmowanie
oświadczeń woli w imieniu Fundacji,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
e. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie go
Radzie Fundacji,
f. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji i
przedkładanie go Radzie Fundacji,
g. występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie zmian w Statucie Fundacji,
połączenia lub likwidacji Fundacji,
h. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
i. wykonywanie działalności sprawozdawczych i informacyjnych nakazanych
przepisami prawa.
§24.
1. Do reprezentowania Fundacji w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów
w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub każdy z pozostałych
członków Zarządu Fundacji działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.
2. W sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji w tym składania
oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest jedyny członek
Zarządu działający samodzielnie.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
4. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisuje Rada Fundacji reprezentowana przez
Przewodniczącego lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§25.
1. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej
na wniosek Zarządu.
2. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Decyzję o sposobie wykorzystania środków majątkowych Fundacji, pozostałych po jej
likwidacji, podejmują Fundatorzy, a w przypadku śmierci wszystkich Fundatorów - Rada Fundacji.
5. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, Fundatorzy lub Rada Fundacji może w
szczególności podjąć decyzję o przekazaniu środków majątkowych Fundacji, pozostałych po jej
likwidacji, na rzecz organizacji społecznej realizującej cele zbieżne z celem Fundacji.
§26.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w
akcie założycielskim.
§27.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją Rada Fundacji podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu
Fundacji.
§28.
Ilekroć Statut wymaga decyzji Fundatorów, decyzje (uchwały) podejmowane są jednomyślnie,
zaś w przypadku śmierci jednego z Fundatorów, decyzje podejmuje żyjący Fundator samodzielnie.

