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Statut Fundacji  

„CZASOPRZESTRZEŃ” 

 
 

„Z potrzeby przekształcania marzeń i nadziei w rzeczywistość, dla dobra innych i swojego, 

by to co pozostanie było dowodem na istnienie dobra i wielkości człowieka.” 

 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „CZASOPRZESTRZEŃ”  zwana dalej Fundacją, ustanowiona została 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25.05.2016 r. przez notariusza Jacka Łacińskiego  w 

kancelarii notarialnej Hrubieszów, ul. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 5 za numerem 

Repertorium A nr 2313/2016 

 

§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną 

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 poz. 40 ) oraz innych aktów prawnych 

dotyczących działalności fundacji oraz niniejszego statutu 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kobło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie 

 

§ 4 

Terenem działalności fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dla właściwej realizacji celów statutowych fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami RP zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 5 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 6 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, sekcje a także przystępować do spółek. 

 

§ 7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej 
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§ 8 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Czasoprzestrzeń” oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

Rozdział 2. 

Zasady działania Fundacji 

 

§ 9 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz 

ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, 

kultury fizycznej i sportu. 

2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna.  

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego i celom statutowym fundacji . 
 

§ 10 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 

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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów 

Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Fundacji. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy 

Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział 3 

Cele, formy działania fundacji: 

 

§ 11 

Misją  Fundacji jest pomoc w przekształcaniu marzeń i nadziei w rzeczywistość dla dobra osób 

i społeczności na dziś i na przyszłość. 

 

§ 12 

Celem Fundacji jest: 

1. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, opieki, nauki i 

techniki, kultury fizycznej i sportu; 
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2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w 

ochronie życia rodzinnego,  profilaktyce społecznej i szeroko rozumianej edukacji; 

3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. 

 

Celami szczegółowymi są : 

1. organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych 

i zagranicznych; 

2. promocja i organizacja wolontariatu; 

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dla dobra ich rodzin; 

4. działalność na rzecz seniorów; 

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia; 

6. promocja i wspieranie kultury i sztuki, poprzez organizację różnego rodzaju wystaw, 

koncertów, przedstawień, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

7. organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i konferencji 

służących przekazywaniu wiedzy i gromadzeniu danych; 

8. wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w szczególności organizacji 

harcerskich; 

9. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych; 

10. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie  

i praktycznym działaniu; 

11. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

12. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 

13. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami innych krajów; 

14. działania na rzecz rodziny, szkolenia, warsztaty dla kobiet, dzieci, mężczyzn oraz całych 

rodzin; 

15. wzmacnianie relacji rodzic-dziecko; 

16. popularyzacja i realizacja edukacji przedszkolnej; 

17. wzmacnianie relacji mąż-żona, wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego 

wychowanie swoich dzieci; 

18. propagowanie prawidłowej komunikacji bez używania przemocy; 

19. ochrona i promocja zdrowia; 

20. rozwój intelektualny społeczności lokalnej; 

21. rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich; 

22. organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów 

wykorzystywanych do celów turystyczno-krajoznawczych; 

23. popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego; 

24. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa oraz ochrony ludności 

25. popieranie i realizowanie działań służących ochronie zabytków; 

26. podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości, narodowej, obywatelskiej; 

27. działalność na rzecz organizacji, które posiadają podobne cele statutowe; 
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§ 13 

Cele Fundacji mogą być rozszerzone. 

 

§ 14 

Fundacja realizuje cele określone w § 11 i 12 przez: 

1. organizowanie działalności edukacyjnej i opiekuńczej; 

2. organizowanie wypoczynku , turnusów rehabilitacyjnych, obozów i kolonii; 

3. organizowanie działalności badawczej; 

4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów 

szkoleniowych i naukowych; 

5.  rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, a w szczególności rodzin 

potrzebujących o niskich dochodach i niskiej pozycji społecznej, a także nie radzących sobie 

w trudnych sytuacjach; 

6. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli; 

7. zapewnianie prawa do mediacji, w szczególności w sprawach rodzinnych; 

8.  współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacja. z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, instytucjami naukowymi, instytucjami kościelnymi i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz rodzin w kraju i za granicą, z instytucjami 

państwowymi i samorządowymi, 

9. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako 

form kształcenia w zakresie pomocy rodzinie; 

10. organizacja poczęstunków, serwisów kawowych, cateringu; 

11. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb działalności 

Fundacji; 

12. organizowanie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej i fachowej w zakresie 

zgodnym z celami statutowymi Fundacji; 

13. organizowanie i prowadzenie kwest, loterii,  zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o 

podobnym charakterze; 

14. budowanie lub nabywanie na własność obiekty mogące być wykorzystane dla działalności 

statutowej lub użytkowanie takich obiektów na mocy innych niż własność tytułów prawnych. 

15. prowadzenie działalność szkoleniowo-popularyzatorską w zakresie krajoznawstwa i 

turystyki. 

16. prowadzenie działalności wydawniczej i fonograficznej. 

17. inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych, i 

przeciwdziałających uzależnieniom; 

18. propagowanie i realizowanie programów, inicjatyw opartych o kształtowanie postaw 

samodzielności i odpowiedzialności. 

 

§ 15 

Fundacja realizuje swe cele dla pożytku publicznego zgodnie z niniejszym statutem oraz 

obowiązującym prawem. 

 

§ 16 

Fundacja może zatrudniać pracowników w formie umowy o pracę bądź umów 

cywilnoprawnych. 
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Rozdział 3. 

Organy i organizacja fundacji: 

 

§17 

Organami Fundacji jest: 

Fundator 

Rada Fundacji 

Zarząd 

 

§18   

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. 

3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają członkowie Zarządu 

4. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie. 

 

§ 19   

Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu: 

1. Działania na szkodę Fundacji 

2. Nie uczestniczenia w pracach Zarządu 

3. Skazania prawomocnym wyrokiem  

4. Śmierci 

5. Długo trwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu 

6. Rezygnacji członka Zarządu 

 

§ 20   

Zarząd w szczególności: 

1. Kieruje Fundacją 

2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz 

3. Uchwala wieloletnie i roczne plany programy działania Fundacji 

4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji 

5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy 

6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji 

7. Ustala  regulamin biura Fundacji 

8. Powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska 

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, po zaciągnięciu 

opinii Fundatora 

9. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności 

statutowej po zasięgnięciu opinii Fundatora 

10. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji 

11. Podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji 

 

§ 21   

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch 

członków zarządu. 
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§ 22 

 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa  Prezes Zarządu lub dwóch 

członków zarządu wspólnie 

 

 

1. Uchylono  

2.  Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu upoważnieni 

przez Prezesa Zarządu. 

 

§ 23   

Fundator powołuje Radę Fundacji – organ doradczy  i kontrolny.  

 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym 

mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. 

3. Do kompetencji Fundatora należą: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 

2) zmiany statutu i celów statutowych, 

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i jej Przewodniczącego, 

4) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji, 

5) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu 

6) inne sprawy określone statutem 

 

§ 24  

1. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie do 15 osób. 

2. Przewodniczący oraz członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Fundatora 

3. Posiedzenia Rady  Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na rok. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji,  

Fundator 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej 

Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby 

uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, skazania 

prawomocnym wyrokiem, odwołania przez Zarząd lub Fundatora. 

7. Członkowie Rady  Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i 

przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 

8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w 

art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 

i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, 

poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. 
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Rozdział 4. 

Majątek fundacji: 

 

§ 25 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości 

i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia 

 

§ 26   

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. Darowizn, spadków i zapisów 

2. Subwencji osób prawnych oraz dotacji budżetowych 

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 

4. Wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 

5. Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach 

bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych 

6. Grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej. 

 

§ 27  

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 28  

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 29   

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

 

§ 30  

Fundacja prowadzi odpowiednią, wymaganą przepisami prawa księgowość. 

 

§ 31  

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub 

subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000 złotych, 

uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest 

przyznawany przez Zarząd i ma charakter osobisty. 

 

 

Rozdział 5. 

Zmiana statutu: 

 

§ 32   

1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji większością dwóch trzecich 

głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu po zatwierdzeniu Fundatora. 

2. O dokonaniu zmiany statutu Zarząd Fundacji zawiadamia sąd prowadzący Rejestr 

Fundacji. 

3. Zmiana statutu staje się skuteczna po  zarejestrowaniu przez sąd. 
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Rozdział 6. 

Likwidacja fundacji: 

 

§ 33  

1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, stwierdza stan likwidacji, powołuje 

likwidatora, któremu będą przysługiwać uprawnienia Zarządu, oraz powiadamia o tych 

okolicznościach Fundatorów.  

3. O likwidacji Fundacji Zarząd informuje odpowiedniego ministra. 

4. Majątek pozostały po likwidacji fundacji, likwidator przekazuje na cele zbieżne ze 

statutowymi celami fundacji. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 34  

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zatwierdzeniu przez 

Fundatora w drodze jednomyślnej Uchwały. 

 

§ 35   

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 


