
STATUT FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU „JA TEŻ”  

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Fundacja Wspierania Rozwoju „ Ja Też” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Martę Kowalską, Małgorzatę Dorotę Bulczak, 
Joannę Monikę Jaworską-Kotarską, Iwonę Ewę Różeńską-Simon i Karolinę Krzemińską, zwanymi 
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zofię Głodowską, w 
Kancelarii Notarialnej S.C.  not. Zofia Głodowska 
i not. Ryszard Głodowski, ul. Jaśkowa Dolina 8/4A, 80-252 Gdańsk. 

 
 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

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 prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów 
współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie oraz jednostki terenowe. Zasady ich 
tworzenia określać będzie stosowna uchwała Zarządu Fundacji podjęta 
jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.  
 
 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia i opieki społecznej.  

3. Fundacja działa na podstawie przepisów: 

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r.,Nr 46, poz. 203 z 
późn. zmianami), 
b) niniejszego Statutu 
c) powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

 

§ 4 

1. Fundacja, jednomyślną decyzją Zarządu, podjętą na drodze uchwały, w obecności 
wszystkich członków Zarządu, może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń 
i formacji społecznych.  
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.  



 
 
 
 

§ 5 

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

 

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 6 

 

Misja Fundacji:  
„W mojej wizji przyszłości ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze 
szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości człowiek przechodzi z 
jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego dzięki swojej własnej 
aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój 
człowieka.”  

                                                                                           Dr Maria Montessori 
 
 

 

§ 7 

Cele Fundacji: 

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wspierana rozwoju osób 
niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, osób z 
zaburzeniami funkcjonowania społecznego, oraz osób potrzebujących wsparcia w 

rozwoju; wyrównywanie szans tych osób; 

2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom; 

3. Ochrona i promocja zdrowia; 

4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

5. Rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

7. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i potrzebujących wsparcia; 

8. Działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i specjalnej troski w 
życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju; 

9. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z 
działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10. Działania na rzecz emerytów i rencistów; 

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych; 

12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 



13. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz  
  



przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 

15. Promocja i organizacja wolontariatu; 

16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych Fundacji; 

17. Skupianie wokół idei Fundacji: lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, ludzi 
dobrej woli w kraju i za granicą. 
 
 
 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez: 

1. Realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 
zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju; 
2. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji, w tym organizowanie kursów, 
szkoleń i warsztatów tematycznych dla niepełnosprawnych, osób z ich otoczenia oraz 
pracodawców; 
3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
potrzebujących wsparcia w rozwoju; 
4. Prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy 
oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i 
potrzebującymi wsparcia w rozwoju; 
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i działalność w zakresie pozyskiwania ofert 
pracy i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się 
niepełnosprawnymi; 
6. Organizowanie dziennej opieki poza domem dla osób  w podeszłym wieku lub 
dorosłych osób niepełnosprawnych, a także działalność związana z przystosowaniem 
zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; 
7. Prowadzenia amatorskich klubów sportowych, klubów fitness oraz innych 
obiektów służących rekreacji i rewalidacji ruchowej oraz poprawie kondycji fizycznej 
osób niepełnosprawnych; 
8. Działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia oraz 
działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i 
psychoterapeutów; 
9. Organizowanie imprez turystycznych i integracyjnych, organizowanych dla lub 
przez niepełnosprawnych, z pełnym programem uczestnictwa, obejmującym 
także  udział w widowiskach oraz korzystanie z oferty instytucji  kultury i sztuki; 
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; 
11. Działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i 
opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji; 
12. Współpracę z organami i instytucjami państwowymi , samorządowymi i unijnymi, 
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami 
prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych 
Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych; 
13. Promocję i organizację wolontariatu, a także  prowadzenie szkoleń dla przyszłych  



  



wolontariuszy celem upowszechniania wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu; 
14. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych Fundacji; 
15. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia 
podopiecznych Fundacji; 
16. Wsparcie szkoleniowe i finansowe programów zgodnych z celami statutowymi 
Fundacji realizowanych przez organizacje pozarządowe; 
17. Tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych; 
18. Popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz 
rzecznictwo ich interesów i praw; 
19. Skupianie wokół idei Fundacji: lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, ludzi 
dobrej woli w kraju i za granicą; 
20. Udział i organizację imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 
spotkania  mające na celu rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 
środowiskami działającymi na rzecz niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
21. Promowanie kultury i sztuki niepełnosprawnych, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
22. Wydawanie publikacji i programów - w szczególności poradników i innych 
materiałów informacyjnych, dotyczących problematyki niepełnosprawności, 
uzależnień, patologii społecznej, wykluczenia społecznego, łącznie z udostępnianiem 
tych informacji w trybie on-line; 
23. Tworzenie witryn internetowych o tematyce związanej z 
niepełnosprawnością,  uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem 
społecznym, profilaktyką, ochroną i  promocją zdrowia; 
24. Przyjmowanie zleceń od organów administracji publicznej w zakresie realizacji 
zadań publicznych na zasadach określonych  w ustawie, o której mowa w Art. 2 pkt 
2; 
25. Uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów 
administracji publicznej; 
26. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektora 
publicznego  i prywatnego - krajowego i zagranicznego. 

 

 

 

§ 9 

Fundacja realzuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność 
pożytku publicznego. 

 

 

 
 

III. MAJĄTEK FUNDACJI 
 

§ 10 



Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc 
złotych) oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte w toku jej działania. 
 
 

§ 11 
Dochody Fundacji pochodzą : 
a) z darowizn, spadków i zapisów, 
b) z dotacji i subwencji od organów i instytucji państwowych, samorządowych i 
unijnych, 
c) ze wsparcia finansowego podmiotów prawa cywilnego, 
d) ze wsparcia rzeczowego podmiotów prawa cywilnego, 
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
f) odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 
g) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 
 

§ 12 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej 
 
 

§ 13 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 
Fundacji, w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatorów, pracowników 
Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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 majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 
Fundacji, pracowników Fundacji, 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 majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 
Fundacji, pracowników Fundacji, 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 nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy 
Fundacji, oraz ich osoby bliskie. 
 
 
 

IV. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 
 
 



  



§ 14 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. O rozpoczęciu działalności 
gospodarczej i innych sprawach z nia ̨zwiaz̨anych decyduje Zarzad̨ Fundacji w formie 
uchwały podjętej jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu. 
 
 
 
 

IV. WŁADZE FUNDACJI 
 

§ 15 
1. Władzami fundacji jest Zarzad̨ Fundacji zwany dalej Zarzad̨em  
2. Zarzad̨ składa sie ̨z 3 do 7 członków (w tym Prezes i Wiceprezes) powoływanych na 
okres dwóch lat.  
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

4. Wybór nowych członków Zarządu następuje w drodze uchwały ustępujących 
członków Zarządu, zwykłą większością głosów. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a)   złożenia pisemnej rezygnacji, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c)   śmierci członka Zarządu. 
6. W przypadku§ 15, pkt. 5 pozostali członkowie Zarządu, w drodze uchwały, 
wybierają brakujących członków Zarządu na pozostałą część kadencji. 
 
 

§ 16 
1. Posiedzenia Zarząd̨u:  
a)    posiedzenia Zarzad̨u Fundacji odbywaja ̨sie ̨nie rzadziej niż raz na kwartał,  
b)    posiedzenia Zarzad̨u sa ̨protokołowane, 
2. Do kompetencji Zarzad̨u nalezẏ podejmowanie wszelkich decyzji dotyczac̨ych 
działań Fundacji, a w szczególnosći: 
a)    podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym statucie,  
b)    okresĺanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków 
przyznawania dotacji oraz wymogów jakimi powinny odpowiadac ́sprawozdania 
sporzad̨zane przez podmioty korzystajac̨e z dotacji, 
c)    kierowanie biezȧc̨a ̨działalnosćia ̨Fundacji, uchwalanie planów działania i 
reprezentowania Fundacji na zewnat̨rz,  
d)    ustalenie i zmiana Statutu, 
e)    wystep̨owanie z wnioskami dotyczac̨ymi działalnosći Fundacji,  
f)    opiniowanie programów działania Fundacji,  
g)    ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji,  
h)    opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalnosći 
Fundacji 
3. Uchwały Zarzad̨u zapadaja ̨zwykła ̨wiek̨szosćia ̨głosów, chyba że statut stanowi 
inaczej.W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu. 
  



 
 
 

§ 17 
Kazḋy z fundatorów mozė zostac ́członkiem Zarzad̨u.  
 
 

§ 18 
1. Składanie osẃiadczeń woli w imieniu Fundacji: 
a)    osẃiadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjat̨kiem 
finansowych mozė składac ́kazḋy Członek Zarzad̨u samodzielnie.  
b)    w sprawach finansowych oraz w sprawach dotyczac̨ych zatrudnienia 
pracowników wymagany jest podpis trzech Członków Zarzad̨u działajac̨ych łac̨znie, w 
tym Prezesa; w sprawach związ̨anych z zaciag̨aniem zobowiaz̨ań majat̨kowych 
powyzėj 1500 zł (słownie: jeden tysiac̨ piec̨śet złotych) oświadczenia woli składają 
wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes. 
 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 
 
1.  Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną 
fundacją. 
2.  Połączenie nie  może nastąpić jeżeli w jej wyniku, istotnej zmianie mógłby ulec cel 
Fundacji. 
3.  Decyzje o połączeniu  podejmuje Zarząd Fundacji w formie  uchwały 
zatwierdzonej jednogłośnie przez członków Zarządu. 
 
 
 

§ 20 
1. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy, właściwy dla 
siedziby Fundacji.  
2. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została 
powołana lub w skutek wyczerpania możliwości pozyskiwania środków na 
działalność.  
3. Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składajac̨e sie ̨z Członków 
Zarzad̨u i Fundatorów na drodze jednomyślnego głosowania, w obecności wszystkich 
członków Zarządu. 
4. Likwidatorem Fundacji jest Zarzad̨ Fundacji.  
5. Likwidator Fundacji podejmuje czynności niezbed̨ne dla zakończenia działalności 
Fundacji, a w szczególności zakończy jej bieżące sprawy, ściag̨nie wierzytelności i 
wypełni zobowiaz̨ania.  
6. Majat̨ek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje sie ̨instytucjom, których 
działalność odpowiada celom Fundacji. 



 
 


