STATUT
FUNDACJI ŻYJ Z PASJĄ
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Żyj z pasją, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez
Elżbietę Lasocką, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
05.02.2014r. przez notariusza Andrzeja Karola Maika w kancelarii notarialnej w Łowiczu,
repertorium A nr 449/2014. działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
na terenie innych państw, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza
taką możliwość.
4. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§3
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§4
1. Fundacja może używać odpowiednich pieczęci i oznaczeń, w szczególności logo.
2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz
z innymi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie projektów społecznych skierowanych do
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w zakresie:
A) kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego,
B) nauki, oświaty, sportu i wychowania,
C) opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
D) dobroczynności i wolontariatu,
E) ekologii i rozwoju zrównoważonego,
F) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej,
G) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
H) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub
działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
A) prowadzenia działań edukacyjnych w formie szkoleń i wykładów, spotkań,
seminariów i konferencji, warsztatów twórczych, zajęć edukacyjnych,
aktywizujących i sportowych oraz imprez kulturalnych,
B) prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej,
informacyjnej
C) inspirowania i koordynacji inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów
Fundacji,
D) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
E) działań służących integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych oraz
rozwojowi świadomości społecznej i politycznej i obywatelskiej,
F) propagowania i organizowania wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
G) prowadzenia programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
H) fundowania stypendiów oraz pozafinansowego wspierania osób potrzebujących,
I) współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
J) organizacji i dofinansowania wyjazdów dla dzieci i młodzieży.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenia działań edukacyjnych w formie szkoleń i wykładów, spotkań,
seminariów i konferencji, warsztatów twórczych, zajęć edukacyjnych,
aktywizujących i sportowych oraz imprez kulturalnych,
b) prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej,
informacyjnej,
c) inspirowania i koordynacji inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów
Fundacji,
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e) działań służących integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych oraz
rozwojowi świadomości społecznej i politycznej i obywatelskiej,
f) propagowania i organizowania wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
g) prowadzenia programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
h) fundowania stypendiów oraz pozafinansowego wspierania osób potrzebujących,
i) współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
j) wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu.
ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferze publicznej wyłącznie
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jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
Działalność gospodarcza może być prowadzona samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami, w kraju i zagranicą zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, nadane przez Zarząd Fundacji.
Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundacją organizuje
i kieruje Zarząd Fundacji.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie
działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność 63.11.Z
Działalność portali internetowych 63.12.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych 72.20.Z
Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 17.29.Z
Produkcja gier i zabawek 32.40 Z
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 32.12 Z
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z

6. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność
statutową Fundacji.
§8
Fundacja, w związku z prowadzoną dodatkową działalnością gospodarczą, której efekty
finansowe przeznacza się na cele statutowe, może wnosić udziały do już istniejących
spółek kapitałowych, inicjować ich powołanie i tworzyć nowe zgodnie z zasadami
wynikającymi z Kodeksu prawa handlowego.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
§9
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski przyznany w Akcie
Ustanowienia Fundacji w kwocie 3 000 zł (trzy tysiące złotych).
2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona
zostaje kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji i dotacji otrzymanych zarówno w Polsce jak i z zagranicy,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
7. odsetek i lokat bankowych,
8. sponsoringu.
§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację każdego z celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
§14
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
§15
Zakazane jest dokonywanie następujących czynności dotyczących majątku Fundacji:
A) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy 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 związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
B) przekazywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
C) wykorzystanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
D) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą: Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§ 17
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
c) Rada Programowa Fundacji, jeśli zostanie powołana.
2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
3. Fundator może być Prezesem Fundacji.
4.W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu
Fundacji (Prezesa Fundacji) podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Fundacji.
§18
ZARZĄD FUDACJI
1.Zarząd Fundacji stanowi 3-5 (trzech do pięciu) osób. W skład Zarządu Fundacji mogą
wchodzić: Prezes Fundacji i dwóch Wiceprezesów Fundacji, członkowie Zarządu
Fundacji.
2.Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora, następne składy
powołuje Rada.
3.Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 5 lat. W przypadku odwołania, rezygnacji
bądź śmierci członka Zarządu w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby,
kadencja nowo wybranej osoby kończy się wraz z kadencją całego Zarządu Fundacji.
4.Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd
Fundacji.
5.Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6.Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7.Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Radę
sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu Fundacji danej kadencji.
8.Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Zarządu Fundacji.
§19
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
A) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
B) realizacja celów statutowych Fundacji,
C) opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania
Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
D) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności
podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań statutowych,
E) uchwalanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach
programów realizowanych przez Fundację,
F) powoływanie oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
G) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia (po zatwierdzeniu przez
Radę),

H) decyzja o zmianie Statutu i likwidacji Fundacji oraz wybór organizacji, której
przekaże się do dyspozycji majątek pozostały po likwidacji Fundacj,
I) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady,
J) przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji Ministrowi rocznego
sprawozdania z działalności Fundacji;.
K) przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
L) przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych
wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również konsultantów oraz ich
zespoły – do oceny przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację.
3. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd
Fundacji będzie sporządzał i przedkładał Radzie roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone
zgodnie z zasadami rachunkowości.
4. Zarząd Fundacji może udzielić pisemnego pełnomocnictwa dla Przewodniczącego
Rady do podpisywania umów pomiędzy Fundacją o członkiem Zarządu Fundacji.
§20
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i inne niż majątkowe w imieniu
Fundacji składać może każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji opowiada za wyniki finansowo – gospodarcze, społeczne oraz
prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami
prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zarząd Fundacji może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który
ma być zgodny ze Statutem.
4. Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony przez Fundację na podstawie
umowy o pracę albo może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub na zasadach wolontariatu. Decyzję o zatrudnieniu i wysokości
wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji zatwierdza Rada.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na rok.
6. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, a w razie jego
nieobecności – Wiceprezes Fundacji, lub upoważniony przez niego członek
Zarządu Fundacji.
7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku
równowagi w głosowaniu decyduje głos Prezesa Fundacji.
8. Zarząd Fundacji może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym
w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 21
RADA
1. Rada składa się z 3-5 (trzech do pięciu) członków, powołanych przez Fundatora na
czas nieokreślony, a następnie uzupełniana przez samą Radę na zasadach

2.
3.
4.
5.
6.

7.

określonych w ust. 2.
W celu uzupełnienia składu Rady jej członkowie wybierani są przez pozostałych
członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy
z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.
W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Rady w toku kadencji
i wyboru w to miejsce innej osoby, kadencja nowo wybranej osoby kończy się
wraz z kadencja całej Rady
Członkowie Rady nie mogą być Członkiem organu zarządzającego, ani pozostawać
z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu.
Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo
skarbowe.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorców ogłaszane przez prezesa
GUS za rok poprzedni.
Odwołanie Członka Rady następuje na wniosek pozostałych Członków Rady
w przypadku rażącego działania na szkodę Fundacji, braku aktywności
w wykonywaniu funkcji.

§22
1. Rada sprawuje stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
dziedzinach działalności.
2. Do obowiązków Rady należy:
1) ocena sprawozdania finansowego Fundacji za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena sprawozdania z działalności Fundacji,
3) składanie Fundatorowi corocznego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań
wymienionych w pkt. 1 i 2,
4) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
6) powoływanie i odwoływanie, rozszerzanie, uzupełnianie składu Rady,
7) powoływanie i odwoływanie, rozszerzanie, uzupełnianie składu Zarządu.
§23
1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu, co najmniej na 14 dni przed datą zebrania.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady. Każdy Członek Rady dysponuje 1 głosem. W przypadku
równowagi w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie
elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zwołać Zarząd Fundacji z własnej
inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub jej Przewodniczącego.
Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 21 dni od daty
złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, z tym
że pierwszego Przewodniczącego powołuje Fundator.
§24
RADA PROGRAMOWA FUNDACJI
1. Rada Programowa Fundacji może zostać powołana w każdej chwili.
2. Rada Programowa Fundacji składa się przynajmniej z 10 osób. Członków Rady
Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada, przy czym powołanie Członka
Rady Programowej nie może się odbyć przy sprzeciwie Fundatora. Powołanie
następuje na czas nieoznaczony.
3. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób
prawnych, które wspierają Fundację organizacyjne, merytorycznie lub rzeczowo.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa wskutek śmierci osoby
fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, rezygnacji albo
odwołania.
5. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:
 sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych
 zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź
znacznie utrudniają pełnienie funkcji, albo powodują utratę zaufania w stosunku
do danego Członka Rady Programowej Fundacji.
6. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Propaguje
cele, dla których Fudacjia została utworzona. Do szczegółowych kompetencji
Rady należy:
1. przedstawianie Radzie opini w przedmiocie priorytetów w bieżącej
działalności Fundacji;
2. wskazywanie kandydatów (osób fizycznych, prawnych, zasłużonych dla
realizacji celów Fundacji), którym Fundacja nadaje odznaki, medale
honorowe, inne tytuły i wyróżnienia.
§25
1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, na
wniosek Zarządu.
2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej
inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Programowej
Fundacji, bądź Fundatora.
§26
1. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich
akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej
udziałem.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
FUNDACJI
§27
1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celów Fundacji podejmuje Zarząd
Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Fundatora.
2. Zmiany statutu określone w pkt 1 nie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora

w przypadku jego śmierci, ubezwłasnowolnienia lub trwałej niezdolności do
wykonywania czynności życiowych.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się do dyspozycji innej
organizacji o celach zbieżnych z celami Fundacji, wyłonionej przez Zarząd
Fundacji w drodze głosowania.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§28
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
§29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Warszawa, dnia 08.03.2016r.

