§1
1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja LUBIMY DZIAŁAĆ”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Mariusza
Jakubasa, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 stycznia 2017 roku w
Kancelarii Notarialnej - Katarzyna Derkowska, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.
o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§4
1. Siedzibą Fundacji jest Kiełczów (gmina Długołęka).
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych
celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać pieczęci z oznaczeniem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
3. Fundacja będzie mogła posługiwać się w działalności własnym znakiem identyfikacji graficznej.
§6
1. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.
2. Fundacja może przyznać patronat honorowy.
§7
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Szczegółowy zakres
działalności odpłatnej i nieodpłatnej wskaże Zarząd w akcie wewnętrznym.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności
gospodarczej będzie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników każdej z nich, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
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4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów
statutowych.
§8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§9
1. Celami Fundacji są:
1.1. Rozwoju działalności na rzecz ochrony zdrowia dzieci;
1.2. Rozwoju działalności na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia dzieci;
1.3. Rozwoju działalności na rzecz ochrony środowiska;
1.4. Inicjowania działań lub współdziałania w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
1.5. Przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
1.6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
1.7. Wyrównywaniu szans edukacyjnych;
1.8. Utworzenie i wspieranie przedszkoli i szkół, biura aktywizacji zawodowej, centrum edukacji ekologicznej;
1.9. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin
wieloproblemowych;
1.10. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
1.11. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu;
1.12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
1.13. Promowanie przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
1.14. Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz
drugiego człowieka;
1.15. Działalność oświatowa oraz popularyzowanie idei oraz aktywności związanych z ochroną środowiska,
bezpieczeństwem, ochroną i promocją zdrowia;
1.16. Integrowanie środowisk zainteresowanych wdrażaniem bezpieczeństwa, ochrony środowiska, w tym
ekologii oraz ochroną zdrowia i jego promocją;
1.17. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności i kreatywności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce życia gospodarczego i społecznego;
1.18. Edukacja ekologiczna;
1.19. Organizowanie, wspieranie, promowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych;
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1.20. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży
§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.1. Wspieranie systemu edukacji, w szczególności poprzez organizację pomocy dla dzieci, młodzieży z
problemami w przyswajaniu wiedzy oraz podnoszenia ich motywacji do nauki;
1.2. Organizowanie i prowadzenie przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego;
1.3. Upowszechnianie idei wychowania przedszkolnego realizowanego we współdziałaniu z rodzicami;
1.4. Opracowywanie, organizowanie i udział w programach mających promować ochronę zdrowia dzieci i
młodzieży;
1.5. Finansowanie zajęć wyrównawczych z zakresu nauczania;
1.6. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej określonej w celach Fundacji;
1.7. Prowadzenie akcji mających na celu poprawę warunków nauczania w przedszkolach i szkołach, tj.
organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu, mającego chronić zdrowie dzieci,
1.8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań na rzecz ochrony środowiska;
1.9. Tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
1.10. Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
1.11. Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawną oraz inna
działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości;
1.12. Promocję kampanii oraz programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
1.13. Prowadzenie szkoleń, seminariów informacyjnych, w tym dotyczących rynku ubezpieczeń;
1.14. Udzielanie dofinansowania, dotacji oraz wspomaganie w formie rzeczowej;
1.15. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
1.16. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową
Fundacji;
1.17. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
1.18. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury, w tym literatury związanej z
edukacja finansową i ekologiczną.
§11
1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez współpracę z innymi podmiotami, władzami samorządowymi,
rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
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§ 12
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3000 zł, tworzący fundusz założycielski Fundacji
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, kapitały pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
§ 13
1.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
2.1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Fundacji lub jej 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”.
2.2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej 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.
2.3. Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest
bezpośrednio związane z zadaniami statutowych Fundacji.
2.4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 14

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1.1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
1.2. darowizn, spadków, zapisów,
1.3. dotacji i subwencji,
1.4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
1.5. dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
1.6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
1.7. dochodów z działalności gospodarczej,
1.8. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
1.9. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§ 15
1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
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§ 17
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 18
1.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji, subwencji jednorazowej lub
łącznej stają się Sponsorem Fundacji.

2.

Osoby fizyczne i prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać
się Sponsorami Fundacji.

3.

Zaliczenie w poczet Sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu.
§ 19

1. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 20
1. Organami Fundacji są:
1.1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 21
1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2.

Fundator wskazuje Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu co najmniej dwuosobowego również
Wiceprezesa Zarządu.

3.

Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
§ 22

1.

Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do Zarządu i jego członków należy prowadzenie oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:
2.1. sporządza, realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
2.2. sprawuje zwykły zarząd majątkiem Fundacji,
2.3. przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
2.4. ustala regulamin wewnętrzny Fundacji,
2.5. zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu,
2.6. sporządza w odpowiednim terminie oraz przedkłada Radzie do zatwierdzenia sprawozdanie z
działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za każdy rok działalności,
2.7. zatrudnia pracowników Fundacji,
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2.8. wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
§ 23
1.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24

1.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani.

2.

Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania Zarządu ustala Fundator.
§ 25

1.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

2.

W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie
jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
§ 26

1.

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji
uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

2.

Zarząd może w drodze uchwały upoważnić inne osoby do reprezentacji Fundacji w zakresie zwykłego
zarządu.

§ 27
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

2.

Decyzję w sprawie podjęcia działalności gospodarczej oraz przedmiotu działalności gospodarczej
podejmuje Fundator.

3.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

4.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

58.11.Z

Wydawanie książek

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza
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73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

§ 28
1.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub w formie
wyodrębnionych jednostek - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne.

2.

Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do innych spółek prawa handlowego i innych podmiotów
działających w kraju i za granicą.

3.

Tryb tworzenia i likwidacji jednostek, zasady ich funkcjonowania oraz zakresy działalności określa Zarząd.

§ 29
1.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 30

1.

Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 31

1.

W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.
§ 32

1.

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

2.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3.

Decyzję w przedmiocie określonym w ust. 1 podejmuje Fundator.

§ 33
1.

Fundacja może ulec likwidacji w szczególności w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 34
1.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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