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Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita 

 

STATUT  

Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita 

sporządzony dnia 28.12.2011 r. (tekst ujednolicony na dzień 29.06.2015 r.)  

 

Agnieszka Mazurkiewicz zwana w Statucie Fundatorem, dnia 28.12.2011 ustanowiła fundację pod nazwą "Fundacja 

Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita" zwaną w Statucie Fundacją, aktem notarialnym repertorium A. 

numer 11467/2011 sporządzonym przed NOTARIUSZEM  Agnieszką Bochenek-Perek w kancelarii notarialnej 

w Krakowie przy ulicy Kazimierza Pułaskiego numer 14 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Nazwa Fundacji brzmi: "Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita". 

 

§2 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

5. Terenem prowadzenia działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Na potrzeby wykonywania celów statutowych, działalność Fundacji może być prowadzona poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

§3 

 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja używa pieczęci i pieczątek o wzorach zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. 
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Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji 

 

§4 

 

Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, w 

szczególności: 

 - organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej  sytuacji 

materialnej; 

  - wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;  

  - ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;  

  - przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym; 

 - promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych; 

 - wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego; 

 - promowanie rozwoju wolontariatu.  

 

§5 

 

1. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celu mogą być: 

 a) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;  

 b) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, promocyjnych, debat publicznych;  

 c) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i 

konferencji;  

 d) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca zarówno 

publikacje zwarte jak i periodyczne;  

 e) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, for 

i list dyskusyjnych; 

 f) organizowanie lub wspieranie organizacji koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień oraz innych wydarzeń 

publicznych; 

 g) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub 

fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, 

finansowego, rzeczowego lub inny. 

 h) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. g;  

 i) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;  

 j) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, opieki, terapii logopedystycznej; 

 k) organizowanie lub finansowanie usług rehabilitacyjnych, medycznych w tym również sprzętu i leków; 

 l) organizowanie lub finansowanie potrzeb edukacyjnych, w tym książek i przyborów szkolnych; 

 ł) podejmowanie i organizowanie inicjatyw lokalnych w rozumieniu przepisów prawa; 

 m) składanie petycji i wniosków; 

 n) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek 

 o) organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek surowców wtórnych, w tym nakrętek i makulatury; 

 

2. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji działalności 

określone w ust. 1 pkt a-n. Zakres odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy 

realizacji określone w ust. 1 pkt  c,d,e,f, o. 
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Rozdział III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji 

 

§6 

 

Majątek Fundacji stanowią: 

 

1) fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc polskich złotych), na który składają się 

świadczenia pieniężne Fundatora ; 

2) Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania, poprzez: 

a) darowizny, spadki, zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy, 

b) subwencje osób prawnych oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji              przez krajowe 

i zagraniczne osoby prawne; 

c) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych, 

d) depozyty i odsetki bankowe; 

e) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych. 

 

§7 

 

Darczyńca lub spadkobierca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza się 

wniesione środki. 

§8 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§9 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku, i to tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe 

 

§10 

 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub 

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”; 
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2) przekazywania 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; 

3) wykorzystywania 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 bezpośrednio wynika z celu 

statutowego; 

4) dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

                                                                                                    §11 

 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Fundacji określa „Regulamin finansowy Fundacji”.  

 

 

Rozdział IV. Organy  

 

§12 

 

Organami Fundacji są: 

1.Zarząd; 

2. Rada Fundacji; 

§13 

 

1. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od trzech do siedmiu.  

2. Członek Zarządu jest członkiem stałym albo członkiem zwyczajnym. Nie mogą być członkami Zarządu osoby 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

3. Członkiem stałym jest Fundator. Czas kadencji członka stałego jest nieoznaczony. Zrzeczenie się przez Fundatora 

mandatu członka stałego Zarządu lub jego odwołanie nie wyklucza możliwości powołania go na członka 

zwyczajnego Zarządu. 

4. Członków zwyczajnych może powoływać Zarząd uchwałą, podjętą jednomyślnie przez co najmniej połowę składu 

Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 10. Czas kadencji członka zwyczajnego wynosi trzy lata. Mandat zwyczajnego członka 

Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

5. Zarząd obligatoryjnie powołuje członka zwyczajnego w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa 

zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum określonego w ust. 1. Do uchwały w tej sprawie stosuje się 

odpowiednio ust. 4.  

6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do jednego członka Zarządu powołuje on jednego członka 

zwyczajnego Zarządu, do powołania kolejnego członka zwyczajnego stosuje się odpowiednio zdanie następne. W 

przypadku zmniejszenia się składu Zarządu do dwóch członków Zarządu powołują oni jednomyślną uchwałą 

jednego członka zwyczajnego Zarządu 

7. W trakcie trwania kadencji mandat członka Zarządu wygasa na skutek:  

 a) pisemnego zrzeczenia się,  

 b) śmierci,  
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 c) uchwały odwołującej członka Zarządu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków 

Zarządu. 

8. Zarząd może przyznać częściowy albo całkowity zwrot kosztów, bezpośrednio związanych z udziałem w 

posiedzeniu Zarządu, członkowi Zarządu tylko na jego udokumentowany wniosek, złożony w terminie jednego 

tygodnia od dnia odbycia przedmiotowego posiedzenia. 

9. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem Fundacji 

10. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator  może być członkiem  Zarządu. 

 

                                                                                                     §14 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

 

a) wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji;  

b) uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań; 

c) uchwalanie planów finansowych Fundacji;  

d) prowadzenie i kierowanie bieżącymi sprawami i działalnością Fundacji;  

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie ze statutem Fundacji;  

f) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;  

g) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji 

h) uchwalanie regulaminów;  

i) uchwalanie zmian w Statucie  

j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;  

k) nawiązywanie stosunku prawnego z pracownikami Fundacji i ustalanie zasad  i wysokości wynagrodzeń oraz 

zwrotu kosztów i innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji;  

l) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub z zrzeszeń lub innych organizacji;  

ł) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku;  

m) dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

n) realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.  

o) udzielanie wyjaśnień oraz odnoszenie się do wniosków pokontrolnych Rady Fundacji 

p) podejmowanie działań, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji 

 

§15 

 

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

2. Posiedzenie Zarządu może zwołać co najmniej  dwóch członków Zarządu. Muszą oni powiadomić o tym 

pozostałych członków Zarządu  ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej 

dwóch środków komunikacji indywidualnej. 

3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy 

członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. 

4. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego 

posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania. 
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§16 

 

1. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, w tym składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 

majątkowych, upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 1000 PLN (słownie: tysiąc polskich złotych) oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu. 

 

                                                                                                     §17 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej, opiniodawczym i konsultacyjnym, odrębnym i niezależnym od 

Zarządu. W skład organu wchodzi od 3 do 5 członków/-iń. Kadencja członków/członkiń Rady Fundacji trwa 3 lata. 

Funkcję w Radzie Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

2. Pierwszy skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatora . Rada Fundacji może uchwałą odwołać 

członków/członkinie Rady, z tym zastrzeżeniem, że głosować takiej decyzji nie może osoba, której ma dotyczyć 

uchwała. Rada Fundacji może uchwałą powoływać nowych lub nowe członków i członkinie Rady Fundacji, jednak 

tak by skład nie był większy niż wskazany w ust. 1.  Uchwały Rady Fundacji w sprawach odwoływania lub 

powoływania powinny być podjęte jednomyślnie przez co najmniej połowę składu Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji powinna powołać członka/członkinię w przypadku istnienia wysokiego prawdopodobieństwa 

zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej minimum określonego w ust. 1. W razie obniżenia się składu Rady 

Fundacji poniżej minimum z ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych członków Rady oba zdania  § 13 ust. 6. 

4. Do ustania członkostwa w Radzie Fundacji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio §13 ust.6., z tym 

zastrzeżeniem, że uchwała o odwołaniu powinna być podjęta zgodnie z powyższym ust. 2 zd. 4. 

5.Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkowie Rady Fundacji nie 

mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być też osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Członkowie/członkinie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach 

tego organu. 

7. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać co najmniej dwóch jej 

członków/-iń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy 

jej składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Każdy członek/członkini Rady Fundacji ma jeden głos. 

9. Członkowie/członkinie Rady Fundacji, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie 

przewodniczącego/-ą posiedzenia Rady Fundacji. Przewodniczący/-a posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza 

głosowania. 

10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu z możliwością wypowiedzi. 

 

§18 

 

Do zakresu zadań Rady Fundacji należy: 

 

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji; 
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2) w razie potrzeby występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie 

wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni; 

3) opiniowanie i kontrolowanie sprawozdań z działalności, nie później niż w ciągu 60 dni od przedłożenia przez 

Zarząd 

4) opiniowanie i kontrolowanie propozycji zmian w statucie, nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia przez 

Zarząd. 

5) wydawanie opinii w sprawach, dotyczących funkcjonowania i działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd. 

 

§19 

 

1. Zarząd umożliwia Radzie Fundacji prowadzenie kontroli działalności Fundacji poprzez m.in. udostępnienie biura, 

dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz udzielanie wyjaśnień, jak i umożliwia branie udziału w zebraniach 

Zarządu członkom i członkiniom Rady Fundacji z prawem do wypowiedzi. 

2. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji sprawozdań z działalności w terminie lub dokonanie tego po terminie, o 

czym mowa w §18 pkt 3 nie wstrzymuje Zarządu w dalszym procedowaniu sprawozdań z działalności. 

3. Opinie Rady Fundacji zarówno wymagane przez Statut, jak i wydane na wniosek Zarządu nie mają mocy wiążącej 

dla Zarządu. Jednakże w sytuacji podjęcia decyzji, działania lub zaniechania niezgodnego z opinią wydaną przez 

Radę Fundacji, Zarząd musi sporządzić uzasadnienie z podaniem powodów, dla których nie zgodził się z opinią Rady 

Fundacji. Jeśli niezgoda Zarządu dotyczy części lub całości opinii na temat sprawozdań z działalności Fundacji, 

Zarząd zobowiązany jest wraz z sprawozdaniami opublikować opinię Rady Fundacji wraz z swoim uzasadnieniem, 

dla którego tej opinii w części lub całości nie podziela. 

 

Rozdział V. Zmiana Statutu 

 

§20 

 

1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji. 

2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu Zarządu. z 

zastrzeżeniem ust. 3  

3. Zmiany Statutu w tym celów, stosując odpowiednio ustępy poprzedzające, może  dokonać również Fundator . 

4. Zarząd przedstawia propozycje zmian statutu Radzie Fundacji. Brak zaopiniowania przez Radę Fundacji po 

upływie czternastu dni od otrzymania projektu uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.   

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

§21 

 

1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom 

fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów 

obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.  
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2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd. 

 

§22 

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji. 

§23 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub podjąć współpracę z 

inną organizacją. 

§24 

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

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Zarząd  w drodze jednomyślnej uchwały. 

§25 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była powołana, lub w razie wyczerpania środków 

finansowych i majątku Fundacji, oraz w wypadkach określonych w ustawie. 

§26 

1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie, przez cały skład Zarządu.  

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.  

3. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji, 

którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji. 

§27 

W przypadku śmierci  Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego statutu, 

wstępuje Zarząd 

 

 

 

 

Statut nadany Fundacji przez Fundatora w dniu 

28.12.2011, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

(tekst ujednolicony na dzień 29.06.2015 r.) 

 

 

 

Podpis  Fundatora: 

                                                                 Podpis Członków Zarządu: 
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