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Statut  

Fundacji Tomasza Gałka „Perspektywy” 

z siedzibą w Warszawie 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Tomasza Gałka „Perspektywy”, zwana dalej „Fundacją”, 

została ustanowiona przez Tomasza Gałka, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie 

oświadczenia woli Fundatora sporządzonego w formie aktu w notarialnym w dniu  

7 września 2015 r., Repertorium A Nr 3991/2015, przez Katarzynę Sułek, notariusza  

w Starachowicach.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego (logo).----------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach  

(tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.----------------------------- 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.---------------------------------------------- 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.---------------------------------------------------------- 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.--- 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.------------------------------------------------------------ 

§ 5 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty  

i wychowania.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 6 

Celem Fundacji jest:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia;----------- 
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2) wpieranie placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków 

kształcenia dzieci i młodzieży;----------------------------------------------------------------- 

3) promocja rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego;----- 

4) organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy 

jakości ich życia;----------------------------------------------------------------------------------- 

5) podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr 

kultury i tradycji.---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:---------------------------------------------------------------- 

a) fundowanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;-------------------------- 

b) przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieciom i młodzieży;-- 

c) finansowanie zakupu materiałów dydaktycznych i popularnonaukowych dla 

wybranych placówek oświatowych;----------------------------------------------------------- 

d) finansowanie budowy i/ lub modernizacji wybranych placówek oświatowych;---- 

e) organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie warsztatów, treningów oraz 

kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w szczególności rozwijających ich 

kompetencje społeczne;------------------------------------------------------------------------- 

f) organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie szkoleń ogólnorozwojowych;--- 

g) organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie wystaw tematycznych, aukcji, 

koncertów oraz innych przedsięwzięć służących promocji kultury i sztuki,  

a przede wszystkim promocji polskich dóbr kultury i tradycji;------------------------- 

h) pomoc seniorom w leczeniu, zaopatrzeniu w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno-

leczniczy;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc 

społeczną i zdrowotną dla seniorów.--------------------------------------------------------- 

2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współpracować z innymi 

organizacjami pozarządowymi oraz z organami administracji publicznej -------------------- 

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.------------------------------------------------- 

Rozdział II 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 8 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.-------------------------------------------- 

2. Działalność gospodarcza Fundacji jest służebna wobec działalności statutowej 

Fundacji.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Cały dochód uzyskany przez Fundację z działalności gospodarczej przeznaczany jest 

na działalność statutową Fundacji.--------------------------------------------------------------------- 

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:------------------------------------------ 
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a) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;------------- 

b) PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;----- 

c) PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi;---------------------------------------------------------------------------------- 

d) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;--------------------------------- 

e)  PKD 70.21.Z. - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;------------ 

f) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania.--------------------------------------------------------------------- 

5. Podjęcie przez Fundację działalności, dla której wymagana jest koncesja, licencja lub 

innego rodzaju przewidziane prawem zezwolenie może nastąpić dopiero po ich 

uprzednim uzyskaniu przez Fundację.----------------------------------------------------------------- 

 

§ 9 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie udziału w spółkach prawa 

handlowego, spółkach cywilnych oraz innych przedsięwzięciach gospodarczych.---------- 

§ 10 

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy.----------------------------------- 

2. Fundacja może też zatrudnić pracowników, zawierać umowy zlecenia i umowy  

o dzieło.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników określa Zarząd Fundacji.-------------------------- 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć 

tysięcy złotych), wskazany w oświadczeniu Fundatora o ustanowieniu Fundacji, oraz 

mienie nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.----------------------------------------------- 

2. Z funduszu założycielskiego:-------------------------------------------------------------------------- 

a) kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznacza się na realizację 

celów statutowych Fundacji;-------------------------------------------------------------------- 

b) kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznacza się na działalność 

gospodarczą Fundacji, służącą realizacji celów Fundacji.--------------------------------- 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.-------------------------- 
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§ 13 

Dochody Fundacji pochodzą z:-------------------------------------------------------------------------- 

1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;----------------------------------------- 

2) darowizn, subwencji i spadków od krajowych i zagranicznych osób fizycznych  

i prawnych;----------------------------------------------------------------------------------------- 

3) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, dostępnych na 

rynku kapitałowym;------------------------------------------------------------------------------ 

4) dochodów z darów i zbiórek;------------------------------------------------------------------- 

5) odsetek i depozytów bankowych;-------------------------------------------------------------- 

6) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;----------------------------------- 

7) pozyskanych grantów;--------------------------------------------------------------------------- 

8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.------------------------------------------- 

§ 14 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile dany ofiarodawca nie wskazał 

konkretnego celu.------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia wiadomo, że stan czynny spadku przewyższa długi 

spadkowe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 16 

W ramach działalności Fundacji zabrania się:-------------------------------------------------------- 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji   

w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób,  

z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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 jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej 

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;------------------------------------------------------------------- 
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3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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 uczestniczyliby członkowie 

organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.--------------- 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 17 

1. Organem Fundacji jest jej Zarząd.-------------------------------------------------------------------- 

2. Utworzenie innych organów Fundacji wymaga zmiany statutu.------------------------------ 

3. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.--------------------------------------------------- 

 § 18  

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, jednak nie więcej niż 5 

(pięciu).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Jednym z członków Zarządu jest Prezes.----------------------------------------------------------- 

3. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie powołany przez jej Fundatora.----------------------------- 

4. Prezes Zarządu może powołać w jego skład inne osoby, może również zainicjować 

utworzenie innych organów Fundacji.----------------------------------------------------------------- 

5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu lub jego rezygnacji z pełnienia funkcji, 

pozostali członkowie Zarządu wybiorą spośród siebie nowego Prezesa. Jeżeli na skutek 

zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

punktu, w Zarządzie pozostanie tylko jedna osoba, wówczas zostanie ona automatycznie 

Prezesem Zarządu Fundacji.----------------------------------------------------------------------------- 

6. Do Zarządu mogą zostać powoływane jedynie osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe.-----------------------------------------------------------------------------

7. Mandat członka Zarządu, innego niż Prezes Zarządu, wygasa z dniem jego odwołania 

przez Prezesa Zarządu lub z chwilą złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, jak 

również z chwilą jego śmierci.--------------------------------------------------------------------------- 

§ 19 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.---------------------------------------------------- 

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy przede wszystkim:------------------------------------------ 

a) uchwalanie rocznych planów finansowych;------------------------------------------------- 

b) uchwalanie stosownych regulaminów dotyczących funkcjonowania Zarządu;------ 
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c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, o ile zostaną one ustanowione;-------------------------------------------  

d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji 

oraz o ich tworzeniu;-----------------------------------------------------------------------------  

e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;--------------------------------------------  

f) powoływanie Dyrektora Fundacji.------------------------------------------------------------- 

g) wyrażanie zgody na nabywanie przez Fundację nieruchomości.------------------------ 

3. Zarząd Fundacji ma w szczególności prawo do:-------------------------------------------------- 

a) zmiany postanowień statutu;------------------------------------------------------------------- 

b) występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;----------------------- 

c) podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, w przypadku zaistnienia jednej  

z okoliczności, o których mowa w § 25 statutu Fundacji.--------------------------------- 

§ 20 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.------------------------------------------------------ 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku:------------------- 

a) Zarządu liczącego 2 (dwie) osoby dla ważności podejmowanych uchwał 

wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu;-------------------------------- 

b) Zarządu liczącego 3 (trzy) osoby dla ważności podejmowanych uchwał 

wymagana jest obecność przynajmniej 2 (dwóch) członków Zarządu;--------------- 

c) Zarządu liczącego 4 (cztery) lub 5 (pięć) osób dla ważności podejmowanych 

uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 3 (trzech) członków Zarządu.------ 

3. Prezesowi Zarządu Fundacji przysługują 2 (dwa) głosy, a pozostałym członkom 

Zarządu przysługuje po 1 (jednym) głosie.-------------------------------------------------------- 

4. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.---------------------------- 

§ 21 

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. Każdy inny członek Zarządu może 

reprezentować Fundację tylko łącznie z Prezesem.------------------------------------------------- 

§ 22 

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.-------------------- 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego 

członka Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określi on w regulaminie.------------------- 

  

 

 

 

 



STATUT FUNDACJI  

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 19.10.2015 r. 

Strona 7 z 8 

 

§ 23 

W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu przez innego niż Prezes 

członka Zarządu Fundacji, Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać je nie później niż  

w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia złożenia takiego wniosku.------------------------ 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

1. Czynności o charakterze wykonawczym w stosunku do uchwał Zarządu może 

realizować Dyrektor Fundacji, o ile zadecyduje o tym Zarząd.-----------------------------------  

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.--------------------- 

3. Decyzja o powołaniu i odwołaniu Dyrektora zapada w formie uchwały, o której mowa 

w § 20 pkt. 1 i pkt. 2 statutu Fundacji.----------------------------------------------------------------- 

4. Dyrektorem Fundacji może być jeden z członków Zarządu Fundacji.------------------------ 

5. Warunki pracy i płacy Dyrektora Fundacji określa Zarząd.------------------------------------ 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji tylko w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego 

została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.----- 

2. Likwidatorem Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji.------------------------ 

3. Po zakończeniu likwidacji Fundacji ewentualne pozostałe środki majątkowe zostaną 

przekazane na wsparcie innej fundacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.  

O wyborze fundacji, której zostaną przekazane takie środki zadecyduje likwidator.-------- 

§ 26 

Fundacja nie może połączyć się z inną fundacją dla realizowania swoich celów.------------- 

§ 27 

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, corocznie, 

sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.-------------------------------------------------- 

§ 28 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Niniejszy statut został nadany przez Fundatora Fundacji zgodnie z art. 5 ust. 1 z dnia  

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203  

z późn. zm.).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Data sporządzenia: 19 października 2015 r.  

 

 

 

Tomasz Gałek – Fundator   .................................................................................... 

 

 


