
Statut Fundacji Przypominajka 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Przypominajka, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Daniela 

Kłosa, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 1366/2017 z dnia 30 marca 

2017 roku, sporządzonym przez notariusza Roberta Dor w kancelarii przy ul. Nowy Świat 53 w 

Warszawie. 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest Goździówka w województwie mazowieckim. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 

3. Fundacja może: 

− tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki organizacyjne i przedstawicielstwa w kraju i 

zagranicą, 

− tworzyć i przystępować do innych fundacji, spółek handlowych, cywilnych, aby realizować 
 

cele statutowe. 

§3 

1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. 

§4 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 
 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§5 

Fundacja prowadzi działalność na rzecz: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 



7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

19) ratownictwa i ochrony ludności; 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

23) promocji i organizacji wolontariatu; 

24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23. 

25) Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w 

szczególności inspirowanie, tworzenie i wspieranie przedsiębiorstw i osób fizycznych, 

26) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób uczących się, bezrobotnych i zagrożonych 

utratą pracy, 

27) Działania na rzecz integracji pomiędzy przedsiębiorcami, osobami poszukującymi pracy, 

absolwentami uczelni wyższych, rozwijania kontaktów biznesowych, 

28) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 

29) Poprawa konkurencyjności i sytuacji na rynku przedsiębiorczości absolwentów uczelni wyższych 

i studentów, poprzez kierowanie ich zdolnościami oraz dostosowanie do zmieniającego się rynku 

pracy oraz osób pozostających bez zatrudnienia, które wymagają przekwalifikowania 

zawodowego. 

§6 



Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

1. Organizowanie praktyk oraz szkoleń z zakresów przyczyniających się do rozwoju 

talentów i umiejętności; 

2. Organizację szkoleń specjalistycznych i miękkich, 

3. Wynajem specjalistycznego sprzętu komputerowego do celów edukacyjnych; 

4. Organizowanie wyjazdów oraz obozów edukacyjnych; 

5. Współpraca ze szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej; 

6. Zapewnienie zarówno przedsiębiorcom i osobom fizycznym dostępu do wysokiej jakości 

usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na każdym etapie rozwoju, 

7. Udzielania pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym ze zdolnościami artystycznymi oraz 

pomoc w kierowaniu ich umiejętnościami na rynek pracy; 

8. Współpracę ze szkołami artystycznymi, przedsiębiorcami artystycznymi oraz ośrodkami 

kultury; 

9. Organizację spotkań oraz eventów promujących wszelkie formy artystyczne; 

10. Edukację ekonomiczną w środowisku artystycznym. 
 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK FUNDACJI 

§7 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł przyznany w oświadczeniu 

woli o ustanowieniu Fundacji na prowadzenie działalności statutowej oraz nabyte składniki 

majątkowe w trakcie działalności Fundacji. 

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach  

wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

nieruchomościach, gotówce. 

§8 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§9 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności 

z: 

a) darowizn, spadków i innych zapisów majątku, 

b) subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych, 

c) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów 

wartościowych, 

d) prowadzonej działalności gospodarczej. 



2. Darowizny mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

3. W przypadku spraw przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia, wymagane przepisami 

prawa, składa przedstawiciel zarządu - Prezes Fundacji. 

 

RODZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI 

Zarząd Fundacji. 

§ 10 

 
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób w tym Prezesa. 

2. Funkcja członka Zarządu pełniona jest przez czas nieoznaczony do momentu odwołania, śmierci 

lub rezygnacji. 

3. W razie rezygnacji członka Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest uprawniony do powołania 

nowego składu Zarządu według własnego uznania. 

4. Wyłącznie w wypadku, gdy Fundacja nie będzie posiadała Zarządu lub w wypadku, gdy 

ustępujący Zarząd nie powoła nowego członka Zarządu, zgodnie z ust. 3 powyżej, Fundatorowi 

służy prawo powoływania i odwołania Zarządu lub każdego z jego członków. 

§ 11 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) Prowadzenie spraw Fundacji; 

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

c) uchwalanie regulaminów, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji. 



3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jego członków. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu 

samodzielnie. 

4. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Fundacji mogą otrzymywać 

wynagrodzenie. 

5. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w 

imieniu Fundacji oraz do jej reprezentacji. 

 

RODZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§12 

Fundacja dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych i na 

działalność statutową może prowadzić działalność gospodarczą. 

§13 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

1) (PKD 14,--,--,) Produkcja odzieży; 

2) (PKD 18,--,--,) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

3) (PKD 58,--,--,) Działalność wydawnicza; 

4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych; 

5) (PKD 63,--,--,) Działalność usługowa w zakresie informacji; 

6) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 

7) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne; 

8) (PKD 73,--,--,) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; 

9) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

10) (PKD 74,--,--,) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

11) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej nieklasyfikowana; 

12) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

§14 

Na działalność gospodarczą przeznacza się 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z majątku Fundacji. 

 

RODZIAŁ VI: LIKWIDACJA FUNDACJI 

§15 

Fundacja może ulec likwidacji w przypadku: 

1) zrealizowania celów, dla których została stworzona, 

2) wyczerpania się  jej środków finansowych oraz braku możliwości ich pozyskania, 



3) wyczerpania się majątku, 

4) innego powodu, który uniemożliwia prowadzenie działalności Fundacji. 

§16 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

2. Likwidatorzy Fundacji powinni zakończyć sprawy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności i 

wypełnić zobowiązania Fundacji. 

3. Likwidatorzy Fundacji mogą  zaciągać  nowe zobowiązania Fundacji tylko wówczas, gdy jest 

to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji. 

4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji bilans jej 

zamknięcia. 

5. Po sporządzeniu bilansu zamknięcia likwidacji likwidatorzy podejmują uchwałę o zakończeniu 

likwidacji. 

6. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany na rzecz innej fundacji o 

podobnych celach statutowych, chyba że Zarząd w uchwale postanowi inaczej. 

 
 

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§17 

Zmiana statutu Fundacji, jej celów i sposobu działalności wymaga uchwały Zarządu. 

§18 

1. Dla efektywnego działania i realizowania celów Fundacji, może ona łączyć  się  z inną fundacją na 

warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

2. Fuzja Fundacji z inną fundacją wymaga pisemnej zgody Prezesa Zarządu i nie może prowadzić do 

zmiany głównych celów statutowych Fundacji. 

§19 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 


