
 

Statut Fundacji „Życie z pasją” 

 
 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Fundacja „Życie z pasją”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy  
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowieo niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Różę Szerement, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez zastępcę notariusza Adamiłę Czyniewską w kancelarii notarialnej Wojciecha 
Czyniewskiego we Wrocławiu przy ul. Tęczowa 11/4, w dniu 01.08.2018 r. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzid działalnośd 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 3 
 

1. Fundacja posiada osobowośd prawną. 
2. Fundacja może używad logo, na którym dodatkowo może byd napis wskazujący jej nazwę. 
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

§ 4 
 

Fundacja może ustanawiad certyfikaty, odznaki i przyznawad je wraz z innymi nagrodami  
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 
realizacji celów fundacji. 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
§ 5 

 
Celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie działao skierowanych do 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w zakresie: 
a) kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, 
b) nauki, oświaty, sportu, wychowania, rozwoju techniki i innowacyjności, 
c) opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, 
d) dobroczynności i wolontariatu, 
e) ekologii, rozwoju zrównoważonego, turystyki i krajoznawstwa, 
f) rozwoju społeczeostwa obywatelskiego, integracji europejskiej i cudzoziemców, 
g) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
h) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
i) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz równych praw kobiet  
i mężczyzn, wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, 



j) działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka, 
k) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
l) aktywizacji zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości, 
m) działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 
 

§ 6 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) prowadzenie działao edukacyjnych w formie szkoleo i wykładów, spotkao, seminariów  
i konferencji, warsztatów twórczych, zajęd edukacyjnych, aktywizujących i sportowych oraz imprez 
kulturalnych, 
b) prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej  
i informacyjnej, 
c) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Fundacji, 
d) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
e) działania służących integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych oraz rozwój świadomości 
społecznej i obywatelskiej, 
f) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności organizację wyjazdów, 
warsztatów, prelekcji, 
g) współpracę z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, organizacjami, 
instytucjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,  
h) organizację i dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży, 
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej  
i nieodpłatnej, której szczegółowy zakres wskaże Zarząd w uchwale. 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (piędset złotych) oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 8 
 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji i subwencji od osób prawnych, 
c) zbiórek publicznych, 
d) majątku fundacji, 
e) odsetek i lokat bankowych, 
f) sponsoringu. 
2. Całośd przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalnośd 
statutową. 
 

 

 

 

 

 



Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 9 
 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

Zarząd Fundacji 
§ 10 

 
1. Zarząd Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały na czas nieokreślony. 
2. Zarząd składa się min. z jednej osoby a maksymalnie z dwóch osób. 
3. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu oraz – w przypadku Zarządu składającego się 
z dwóch osób - Wiceprezesa Zarządu. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej, 
c) śmierci członka Zarządu, 
d) odwołania przez Fundatora. 
5. W miejsce ustępującego członka Zarządu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora,  
a w przypadku śmierci Fundatora nowego członka Zarządu wskazuje Prezes Zarządu. 
 

§ 11 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) realizacja celów statutowych, 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g) wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji. 
3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzad roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
4. Funkcje w Zarządzie pełnione są honorowo (nieodpłatnie). 
5. Zarząd może pobierad wynagrodzenie za prowadzenie zajęd merytorycznych i koordynację 
projektów społecznych. 

§ 12 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w 
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym 
spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.  
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
 

 

 

 

 



Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 13 
 

Do składania oświadczeo woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 
każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 
 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 
§ 14 

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiana może dotyczyd celów określonych  
w akcie założycielskim. 
 

§ 15 
 

1. Fundacja może się połączyd z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 
Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd. 
 

§ 16 
 

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 do spraw kultury  
i dziedzictwa narodowego. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.  
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały 
Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 


