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Załącznik nr 1 

Do uchwały 4//2019 
STATUT FUNDACJI 

 
Postanowienia ogólne 

 

§1 
 
1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA ROZWOJU INTEGRALNEGO 

zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Krzysztofa Matoska  

i  
Bożenę Szot  
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Jarosława Czarneckiego w kancelarii notarialnej w Warszawie 00-511, ul. 
Nowogrodzka 31, w dniu 18.08.2014 r. działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego oraz niniejszego statutu. 
 
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 
§ 2 

 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 
Siedzibą fundacji jest miasto Radom. 

 
§ 4 

 
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej zwany „Właściwym 
Ministrem” 

 
§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 

 
3. Fundacja posługuje się podłużną i okrągłą pieczęcią z napisem Fundacja 

Rozwoju Integralnego. 

§7 
 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółki. 
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 §8 

 
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. 
 

   §9 

 
Celami Fundacji są: 

1. Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

2. Organizowanie szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali i konkursów, dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym; 

3. Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju; 

4. Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także i w szkołach 

wyższych; 

5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 

dziedzinach życia, a szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się każdego;  

6. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju osób i 

ich edukacji, a  w szczególności w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej integracji 

osoby; 

7. Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym szczeblu 

edukacji; 

8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie  

w samorozwoju i rozwoju rodziny; 

9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 

działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna, a także 

specjalistyczna w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 

psychoterapeutycznej, coachingowej i mediacyjnej w celu rozwoju człowieka, 

jak również reintegracji zawodowej i społecznej; 

10. (skreślenie)  

11. (skreślenie)  

12. Działalność na rzecz osób i grup dyskryminowanych z jakichkolwiek 

powodów a w szczególności: płeć, wyznanie, światopogląd, pochodzenie. 

13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób z dysfunkcją 

wzroku.  

14. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych.  

15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

16. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

17. Ochrona i promocja zdrowia; 

18. Promocja i organizacja wolontariatu; 
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19. Rewitalizacja społeczna; 

§10 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju integralnego osób i rodzin tzn.: 

organizację szkoleń dla osób dorosłych, warsztatów i treningów dla dzieci i 

młodzieży, organizację kampanii informacyjnych i promujących rozwój 

społeczny, rodzinny, zawodowy, organizację konferencji i wykładów otwartych 

na temat rozwoju integralnego, tworzenie i realizację autorskich programów 

mających na celu rozwój emocjonalny, społeczny i zawodowy dzieci, młodzieży i 

osób, organizację spotkań kulturalnych i artystycznych; 

2. Rzecznictwo na rzecz interesów dzieci, młodzieży i rodzin w tym: 

promowanie idei rozwoju integralnego, indywidualne wsparcie osób i rodzin 

będących w sytuacji kryzysowej materialnej, wychowawczej, doradztwo 

zawodowe – pomoc w planowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego, 

fundowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

poradnictwo prawne; 

3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

4. (skreślenie) 

5. Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych w ich rozwoju; 

6. Działalność wspomagającą edukację w tym: doradztwo edukacyjno-

zawodowe, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i coachingowej, 

organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych, 

szkolenia dla nauczycieli; 

 

7. Działalność szkoleniową i wydawniczą. 

 
8. Działalność edukacyjną w tym prowadzenie szkół i przedszkoli. 

 

9. Inkluzję, włączanie osób defaworyzowanych społecznie w działalność 

wspomagającą rozwój i edukację, a także warsztaty i imprezy promujące 

postawy prospołeczne i patriotyczne. 

 
10. Realizację Innowacji społecznych dla osób niepełnosprawnych i osób 

dyskryminowanych z jakichkolwiek powodów. 

 
§11 

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób  

i instytucji zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
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§ 12 

 
Majątek Fundacji stanowi: 

1. jej fundusz założycielski w kwocie 4.000  zł ( słownie: cztery tysiące 
złotych), wniesione w równych kwotach przez Fundatorów z czego 1000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą, 

2. inne środki finansowe, nieruchomości oraz inne aktywna nabyte przez 
Fundację w toku działania. 

 

§13 
 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji i subwencji oraz grantów, 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

5) działalności gospodarczej prowadzącej przez Fundację, 
6) odsetek bankowych. 

2. Fundacja po uzyskaniu stosownych zezwoleń może posiadać konta  

w bankach polskich i za granicą oraz korzystać z usług zagranicznych 
instytucji finansowych.  

3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 
§14 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 

spadkodawców lub donatorów. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych jest przeznaczona wyłącznie na działalność 

statutową. Nadwyżka przychodów z prowadzonej działalności Fundacji 

przeznaczona zostanie na realizację statutowych celów Fundacji. 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. 

 

 
 

Władze Fundacji. 
 

§15 

 
1. Władzami fundacji są: 

a. Rada Fundacji, 

b. Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji pobierają stosowne wynagrodzenie z tytułu 

udziału w pracach tego organu w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 



5 

 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, włącznie ze zwrotem 

udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 

organów, w tym kosztów podróży na podstawie uchwały Rady Fundacji. 

Ewentualne wynagrodzenie członków Rady i pracowników biura wypłacane jest 

z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych 

przez Fundatora. 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji 

podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

 

§16 
 
Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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, 
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

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

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 
 

Rada Fundacji. 
 

§17 

 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. Jest organem 

stanowiącym, nadzorczo-kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, powoływanych przez 

Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. W przypadku parzystej liczby członków 

w Radzie Fundacji decydujący głos ma Przewodniczący 

3. (skreślony) 

4. 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. 

5. Członkowie Rady: 
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- nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
6. 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. Fundatorzy 

nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.7. 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji  

z członkostwa lub śmierci członka Rady.8. Nie można łączyć członkostwa w 

Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji  

w Zarządzie Fundacji. 

9. 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.10.Rada 

wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

 

§18 
 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

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

pisemny lub ustny wniosek połowy liczby Członków Zarządu lub połowy liczby 

Członków Rady lub przynajmniej jednego Fundatora, zgłoszony na piśmie.  

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§19 

 
Do zadań Rady Fundacji należy: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

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

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań 
merytorycznych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych 

oraz sprawozdań z ich realizacji. 
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
6. Wytyczanie głównych kierunków i metod działalności Fundacji. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną 

Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
9. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 
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10. Decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów. 

 
 

§20 
 
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów 
dotyczących działalności Fundacji, 

b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, 

c. żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i 
pracowników Fundacji. 

 
 
 

Zarząd Fundacji. 
 

§21 
 
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez 

Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję Prezesa i członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 

3. Pierwszych Członków Zarządu i Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy, a 

następnych Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zgodnie z § 17 ust. 3 

Statutu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być 

odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały 

podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

§22 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych 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, 
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g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi 

przeważa głos Prezesa Zarządu.  

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.   

Informacja o posiedzeniu jest przesyłana pocztą elektroniczną nie 

później niż 7 dni roboczych lub za pośrednictwem listów poleconych 

wysłanych przy pomocy Poczty Polskiej nie później niż 10 dni 

roboczych przed datą posiedzenia Zarządu. Odpowiedzialność za 

poinformowanie Zarządu Fundacji o aktualnych adresach mailowych i 

korespondencyjnych spoczywa na każdym Członku Zarządu. Brak 

dopełnienia obowiązku poinformowania o zmianie w/w adresów 

powoduje, iż korespondencja wysłana na adres pozostawiony w Biurze 

Fundacji uważa się za doręczoną. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

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

Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

7. Zarząd za zgodą Rady Fundacji określa warunki pracy i płacy pracowników 

biura Fundacji. 

8. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura 

wypłacane jest z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów 

finansowych przekazanych przez Fundatora. 

9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Członka Zarządu lub każdego z Fundatorów jak też Rady 

Fundacji.  

 

           Działalność gospodarcza 
       

       §23 
 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą w zakresie: 

a. Działalność wspomagająca edukację  
b. Pozostałe formy edukacji artystycznej, 
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
d. (skreślony) 

e. Pozostała działalność profesjonalna naukowo i techniczna gdzie 
indziej niesklasyfikowana  

f. (skreślony), 

g.       Wydawanie książek,  
h. Działalność prawnicza, 
i. Public relations – stosunki międzyludzkie i komunikacja, 

j. (skreślony) 
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k.      Wychowanie przedszkolne 

L.      Licea Ogólnokształcące 
Ł.      Technika 

 
 
 

 
§24 
 

1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej mogą 

być przeznaczone na realizacje celów statutowych. 

2. Zarząd określa zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Fundację. 

 

 
 

Sposób Reprezentacji 
 
                                                        §25 

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj 
członkowie Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie 
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć 

tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać 
jednoosobowo Prezes Fundacji. 
3. Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji 

Prezes Zarządu. 
 

 
Zmiana Statutu 

 

§26 
 

1. Fundatorzy mogą dokonywać zmian w Statucie Fundacji.  

2. Zmian w statucie Fundacji może dokonywać również Rada Fundacji za 

zgodą Zarządu Fundacji, przy czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie 

celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych 

w akcie założycielskim. 

 

 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§27 
 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 
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2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

ulec istotnej zmianie cel 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. 

3. Do obowiązków likwidatora należą w szczególności: 
1) Zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia 

likwidacji. 

2) Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia 
swoich wierzytelności w ciągu 3 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 wierzyciela, 
7) Zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z 

wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru, 
8) Przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.  
 

 
§29 

 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach.  
 

§30 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy 

miejscowo Sąd Rejonowy. 

 
 


