
Statut Fundacji ZwrotNa 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja ZwrotNa zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z 

późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez:  

Magdalena Kamieniecka 

Karolina Zofia Mazurczak   

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 września 2013  

r. przez.notariuasza Andrzeja Glińskiego .w kancelarii notarialnej w Warszawie przy 

ulicy Jaworzyńskiej 7 lok. 7 

 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji ustala się na nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Edukacji.  

 

§4 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§5 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

2. Fundacja może: 

1) tworzyć oddziały, biura, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą; 

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach. 

3. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszej pracy Fundacji. Wynagrodzenie 

pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin 

biura określa Zarząd. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru 

zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

 



 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§6 

1. Celem Fundacji jest oddziaływanie na rozwój społeczeństwa poprzez kształtowanie 

kluczowych kompetencji w procesach rozwoju i adaptacji do zmian cywilizacyjnych, 

mających wpływ na poprawę jakości życia poprzez budowanie znaczenia uczenia się i 

dążenie do zrównoważonego rozwoju. 

2. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów 

statutowych. 

 

§7 

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach rozwoju i budowaniu kapitału społecznego w 

dziedzinie: edukacji, rynku pracy oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz ochrony 

środowiska. 

 

§8 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizację działań wspierających rozwój środowisk biorących udział w 

kształtowaniu aktywnych postaw społecznych: 

a. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

b. podejmowanie działań edukacyjnych w środowiskach potencjalnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

c. tworzenie narzędzi i edukowanie w obszarach nowych metod pracy z różnymi 

grupami społecznymi 

d. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, programów 

edukacyjnych i procesów coachingowych dla osób i organizacji  

e. opracowywanie programów nauczania mających na celu rozwój kluczowych 

kompetencji, uzupełnianie treści teoretycznych elementami praktycznymi  

f. tworzenie programów kształtujących postawy prozdrowotne, prośrodowiskowe 

nastawione na zrównoważany rozwój 

g. budowanie kapitału społecznego  

 

2) inicjowanie działań, integrowanie oraz rozwijanie współpracy środowisk mających 

wpływ na kształtowanie kompetencji obywateli służących zmianom i tworzeniu się 

więzi społecznych:  

a. wspieranie dialogu pomiędzy instytucjami zajmującymi się kształceniem i szkoleniem 

na wszystkich poziomach – pomiędzy szkołą a rynkiem pracy. 

b. integrację środowisk mogących tworzyć dla młodzieży warunki do zdobywania 

wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w szybkiej integracji na rynku pracy i 

dostosowaniu się do powstających wymagań zawodowych 

c. integrację międzypokoleniową służącą tworzeniu platform porozumienia i współpracy 

dla przedstawicieli różnych generacji  



d. inicjowanie debaty publicznej i identyfikowanie rozwiązań systemowych  

e. organizowanie i prowadzenie spotkań naukowych 

f. wspierania inicjatyw społeczności lokalnych  

g. organizacja i wspieranie wolontariatu  

 

3) działalność badawczą i analityczną: 

a. prowadzenie i współudział w projektach badawczych  

b. diagnozowanie oraz tworzenie adekwatnych narzędzi do identyfikacji potrzeb 

społecznych  

c. ewaluację procesów wspierającyh poprawę jakości życia i tworzenie narzędzi do 

ewaluacji programów edukacyjncyh i rozwojowych 

d. przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i wyników badań  

e. inicjowanie badań i analiz w zakresie rozpoznawanych rozwojowych potrzeb 

społecznych  

 

4) działania na rzecz integracji europejskiej środowisk związanych z edukacją i 

rozwojem: 

a. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i działającymi w I, II i III sektorze 

b. podejmowanie wspólnych działań z innymi - krajowymi i zagranicznymi - 

organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy 

lub edukacyjny w zakresie problematyki wyznaczonej celami Fundacji 

 

5) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych: 

a. udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom na 

działania związane z realizacją celów Fundacji 

b. gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki edukacyjnej i 

społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz ich promowanie;  

c. udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i 

umiejętności przyczyniających się do lepszego zrozumienia spraw społecznych, a 

zwłaszcza czynników sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a 

także unowocześniania edukacji i modernizacji kraju.  

2. Działalność, o której mowa wyżej, Fundacja może realizować poprzez prowadzenie 

działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Odpłatna działalność fundacji prowadzona jest na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

 



 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.500,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w trakcie jej działania.  

 

§10 

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§11 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a) funduszu założycielskiego, 

b) darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych, 

c) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 

kapitałowym, 

d) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,  

e) grantów, 

f) odsetek i depozytów bankowych, 

g) zasądzonych przez sąd nawiązek i świadczeń pieniężnych, 

h) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 

i) ze środków administracji publicznej, w tym administracji samorządowej i rządowej, 

j) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili 

inaczej. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji.  

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

 



Rozdział IV. Działalność gospodarcza 

 

§12 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a. wydawanie książek (58.11.Z),  

b. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),  

c. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

d. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),  

e. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),   

f. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z),  

g. działalność portali internetowych (63.12.Z),  

h. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

i. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),  

j. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.20.Z),  

k. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),  

l. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),  

m. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z). 

n. działalność fotograficzna (74.20.Z) 

o. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (85.42A). 

 

 

Rozdział V. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji 

 

§13 

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

2. W Fundacji może być powołana dodatkowo Rada Fundacji, zwana dalej Radą.  

 

Zarząd Fundacji 

§14 

1. Zarząd składa się z 2 osób, w tym Prezesa Zarządu i v-ce Prezesa. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. 

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  Kadencja trwa 2  

lata.  



6. Funkcji Prezesa nie można pełnić dwie kadencje z rzędu.  

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu; 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

c. śmierci członka Zarządu 

 

§15 

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

2. Do kompetencji zarządu należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

b) Realizacja celów statutowych 

c) Sporządzanie planów pracy i budżetu 

d) Sprawowanie kontroli nad majątkiem Fundacji 

e) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz 

f) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia 

g) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i v- ce Prezesa 

Zarządu 

h) Powoływanie i odwoływanie członków Rady 

i) Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji 

j) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji 

k) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów. 

 

§16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, o najmniej na 3 

dni przed ustalonym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób przy obecności 

co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, jeśli dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 

Rada Fundacji 

§17 

1. Rada jest organem opiniującym i doradczym Fundacji. 

2. Do chwili powołania Rady Fundacji lub w przypadku jej nie powołania jej kompetencje 

sprawują Fundatorzy, którzy z własnej inicjatywy podejmują działania, co do których 

statut przewiduje inicjatywę dla Rady. 



3. Rada składa się z 1 do 3 członków i jest wybierana na 4-letnią kadencję. Rada wybiera ze 

swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

4. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd.  

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 

a. śmierci 

b. złożenia rezygnacji 

c. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych 

d. odwołania przez Zarząd.  

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§18 

Do zadań Rady należy: 

a. Doradzanie i wspieranie Zarządu w zakresie działalności Fundacji i jej rozwoju 

b. Wsparcie w kształtowaniu idei Fundacji oraz prowadzeniu obserwacji rynku w 

obszarach działania Fundacji.   

 

§19 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady Fundacji, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie 

równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.  

4. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu 

Fundacji bądź na pisemny wniosek przewodniczącego Rady lub dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady nie powinno się odbyć później niż w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia potrzeby spotkania. 

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§20 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym spraw majątkowych uprawnionych 

jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 



Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§22 

1. Fundacja może się połączyć lub podjąć współpracę z inną Fundacją lub stowarzyszeniem 

dla lepszego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie lub podjęcie współpracy nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnie zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia/współpracy z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

 

§23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. Edukacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną ilością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

4. Środki Finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

Statut został przyjęty dnia ……………  

 

Podpisano:  

 

 

_________________ 

Magdalena Kamieniecka 

 

 

 

_________________ 

Karolina Zofia Mazurczak   

 


