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Statut 

Fundacji VERBA 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja VERBA została ustanowiona z woli Agaty Battek aktem 

notarialnym z dnia 4 października 2012 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej dr Paweł 

Blajer i Roman Wendelski spółka cywilna w Krakowie, przy ulicy Limanowskiego 35/1-2, nr rep. 

3179/2012. 

2. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.  

2. Fundacja działa pod nazwą Fundacja VERBA.  

3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w innych miastach na zasadach 

przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po jego zarejestrowaniu 

podlegał będzie ochronie prawnej.  

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Fundacja 

może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

zbliżonym zakresie działalności.   

3. Dla celów realizacji swoich zadań Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

Fundacja VERBA w wybranych językach obcych.  

 

§ 4 

1. Ministrem właściwym ze względu na  zakres działalności i cele Fundacji jest minister właściwy 

ds. społecznych.  

2. Coroczne sprawozdania z działalności merytorycznej Fundacji, składane właściwemu 

Ministrowi, sporządza i zatwierdza Zarząd Fundacji.  
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Cele i zakres działalności 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest: 

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Działalność charytatywna i prospołeczna. 

3. Pomoc i opieka społeczna. 

4. Ochrona i promocja zdrowia.  

5. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  

6. Działanie na rzecz kultury i sztuki. 

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym                      

i zawodowym  

b. Pomoc rzeczową, finansową i niematerialną osobom niepełnosprawnym.  

c. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci, młodzieży i rodziców wobec osób                    

niepełnosprawnych. 

d. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.  

e. Wpływanie na kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec 

niepełnosprawności.  

f. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz potrzebujących. 

g. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

h. Wspieranie młodych twórców i działalności artystycznej.  

i. Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.  

j. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

k. Opracowywanie i wydawanie materiałów plastycznych dla dzieci i młodzieży. 

l. Organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji i innych form edukacji.  

m. Organizowanie wydarzeń/imprez kulturalnych, wychowawczych, sportowych, 

rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

n. Prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych. 

o. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w 

zakresie objętym statutem Fundacji oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi. 

p. Pomoc społeczną. 

q. Doradztwo osobom niepełnosprawnym i rodzinom osób niepełnosprawnych.  

r. Działalność badawczą.  

s. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów 

fundacji.  

t. Stypendia i programy edukacyjne dla podopiecznych.  

 

2. Działalność określona w ust. 1 powyżej może być prowadzona zarówno jako działalność 

odpłatna, jak i nieodpłatna.  
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3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych 

i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

4. Fundacja może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych 

zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki 

samorządu terytorialnego i inne podmioty. 

 

 

Majątek fundacji 

§ 7 

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), 

która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora gotówką w dniu ustanowienia Fundacji. 

2. Fundacja nie może: 

a. udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy 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”; 

b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, 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; 

c. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego; 

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 8 

1. Środki na realizację celów działalności i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :  

a. Darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne                 

i prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub 

podmioty zagraniczne. 

b. Dochodów z konkursów i licytacji. 

c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

d. Dotacji i subwencji od osób prawnych.  

e. Środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków funduszy 

strukturalnych i z programów wspólnotowych).  

f. Innych niż wymienione w pkt. 4 środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł 

zagranicznych.  

g. Nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację.  

h. Dywidend i zysków z akcji lub udziałów.  

i. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.  
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2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte 

do realizacji celów Fundacji, według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że nie budzi wątpliwości, iż majątek 

spadku znacząco przewyższa długi spadkowe.  

4. Cały dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych.  

5. Osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, które dokonują darowizn lub innych świadczeń na rzecz Fundacji, 

Fundacja może przyznać tytuł Sponsora lub inny tytuł honorowy. Warunki przyznawania tytułów 

i regulamin ich przyznawania zostanie ustalony przez Fundatora.  

 

 

Organy Fundacji 

 

§ 9 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.  

2. Członków Zarządu i Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Fundator może przekazać uprawnienie do powoływania i odwoływania członków organów 

Fundacji innej osobie lub instytucji.  

4. Decyzje Fundatora podejmowane są w formie pisemnych postanowień.  

 

§ 10 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa Zarządu i Członka (Członków) 

Zarządu i powoływany jest na czas nieoznaczony. Fundator powołując do zarządu Fundacji 

wskazuje również funkcję w zarządzie.  

2. Fundator może zasiadać w zarządzie Fundacji.  

3. Fundacja reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu lub samodzielnie przez Prezesa 

Zarządu.  

4. Szczegółowe zasady pracy zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty przez Zarząd.  

 

§ 11 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Ustalanie strategicznych celów Fundacji i określanie kierunków jej działania. 

2. Zmiana Statutu Fundacji.  

3. Prowadzenie bieżących prac Fundacji. 

4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.  

6. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji. 

7. Sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji. 

8. Wszelkie inne sprawy niezastrzeżone w niniejszym statucie dla Rady Fundacji lub Fundatora.  
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§ 12 

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Zarząd podejmuje większością głosów z 

zastrzeżeniem, że w razie gdy liczba głosów za i przeciwko uchwale jest równa rozstrzygający 

głos należy do Prezesa Zarządu.  Uchwały są skuteczne bez względu na liczbę obecnych 

członków zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w 

miesiącu.  

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu pisemnie na co najmniej 3 dni 

przed posiedzeniem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą wyrazić na piśmie zgodę na 

zawiadamianie ich o posiedzenie mailowo lub telefonicznie.  

 

§ 13 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i członków Rady 

Fundacji, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 

2. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony. 

3. Rada Fundacji działa w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający 

jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.  

4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje pisemnie Przewodniczący Rady Fundacji lub Zarząd 

Fundacji na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą wyrazić 

na piśmie zgodę na zawiadamianie ich o posiedzeniu mailowo lub telefonicznie.  

5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

6. Członkowie Rady Fundacji: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

7. Szczegółowe zasady pracy Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji przyjęty przez 

Radę Fundacji. 

 

§ 14 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. Bieżący nadzór nad działalnością zarządu, 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Fundacji i 

sprawozdań finansowych Fundacji. 

3. Opiniowanie kierunków działalności Fundacji określonych przez Zarząd. 
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4. Udzielanie absolutorium członkom zarządu Fundacji. 

 

Działalność gospodarcza 

 

§ 15 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji 

jej celów statutowych.  

2. Cały dochód osiągany z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na działalność 

statutową. 

3. Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1.000 PLN 

(słownie: tysiąc złotych).   

4. Zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu 

 

Oddziały Fundacji 

 

§ 16 

1. O powołaniu Oddziału Fundacji decyduje Fundator w drodze pisemnego postanowienia.  

2. Pracami oddziału Fundacji kieruje Dyrektor oddziału, powoływany i odwoływany przez 

Fundatora. 

3. Dyrektor oddziału składa Zarządowi Fundacji kwartalne sprawozdania z działalności Fundacji.  

4. Oddział Fundacji nie posiada własnej osobowości prawnej i jego działalność prowadzona jest w 

ramach działalności Fundacji.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 

grudnia 2013 roku.  

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

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji. 

4. Fundacja może zostać rozwiązana decyzją Fundatora. W razie likwidacji Fundacji funkcję 

likwidatora pełni Zarząd Fundacji.  

 

 

 

 


