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Rodział I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Nazwa Fundacji 

1. Fundacja pod nazwą - Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej „Fundacją”, została 

ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, Notariusza 

w Warszawie, ul. Generała Zajączka 11, w dniu 30 kwietnia 2009 r., z woli fundatora 

Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach 

(tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce. 

§2 

Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, 

zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem miejscowym. 

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz za granicą. 

§3 

Czas trwania 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§4 

Organ Nadzorujący 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. nauki. 

Rodział II 

Przedmiot i formy działania Fundacji 

§5 

Cele i formy działania Fundacji 

1. Celami Fundacji są: 

a) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

b) promocja i organizacja wolontariatu; 

c) wspieranie działalności charytatywnej; 

d) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  



 

e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

f) ochrona i promocja zdrowia; 

g) pomoc osobom niepełnosprawnym; 

h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

i) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

j) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

k) propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

l) promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

n) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

o) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

p) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

q) promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:  

a) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną 

z celami Fundacji; 

b) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce 

i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

c) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym prowadzenie 

portali internetowych; 

d) fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży; oraz 

e) wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

Rodział III 

Majątek Fundacji 

§6 

Majątek Fundacji 

1. Majątek Fundacji Stanowi: 

a) fundusz założycielski wskazany w akcie założycielskim Fundacji; oraz 



 

b) ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery 

wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie 

działalności Fundacji. 

§7 

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

właściwymi przepisami. 

§8 

Dochody Fundacji 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn i dotacji przekazywanych przez fundatora; 

b) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów; 

c) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów; 

d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji; 

e) zbiórek i imprez publicznych;  

f) odsetek z lokat bankowych; 

g) instrumentów finansowych dopuszczonych przepisami prawa; 

h) działalności gospodarczej Fundacji. 

Rodział IV 

Organy Fundacji 

§9 

Organami fundacji są:  

a) Rada Fundacji; oraz  

b) Zarząd Fundacji. 

§10 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym 

od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na 5 letnią 

kadencję. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne 5 letnie kadencje. 

3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.  

4. Odwołanie członka Rady wymaga podjęcia stosownej uchwały większością głosów 

pozostałych członków Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Rady. 



 

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w 

pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być  członkami Zarządu Fundacji, pozostawać z 

nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

9. Przewodniczącego wybiera ze swego grona Rada Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

10. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania. 

§11 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo 

na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zwołanie posiedzenia Rady 

Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia 

o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. Wystarczające dla 

zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną 

(w szczególności e-mailem). 

3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 

1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia 

późniejszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, wtedy posiedzenie Rady może 

zwołać Fundator lub Zarząd.  

4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji 

podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy 

członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, gdy 

wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania 

wymogu pisemnej zgody członka Rady na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie 

Przewodniczącemu Rady skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą 

elektroniczną lub faksem.  

6. W przypadku gdy, pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia 

wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa 

członków Rady, Przewodniczący Rady lub inny uprawniony podmiot wskazany w pkt 3 

powyżej zwoła kolejne Posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni 

i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na 

kolejnym Posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym pkt 6 nie wymaga 

obecności przynajmniej połowy członków Rady. 

 

 



 

§12 

Do zadań Rady Fundacji należy:  

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.  

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich 

zatrudniania. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

4. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji. 

5. Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych. 

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji 

8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

§13 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji. 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, przy pomocy 

zewnętrznego audytu. 

§14 

Rada może nadawać darczyńcom lub osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji 

celów Fundacji certyfikaty, tytuły honorowe, odznaki, medale oraz inne nagrody i wyróżnienia. 

§15 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na 4 letnią kadencję. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator. 

2. Rada Fundacji może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed 

upływem kadencji na jaką zostali powołani. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest 

uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone 

postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna 

kompetencja innego organu Fundacji. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  



 

a) sporządzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych; 

b) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku 

powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej 

większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga 

innej, kwalifikowanej większości. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  

§17 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

Rozdział V 

Działalność Fundacji 

§18 

Działalność pożytku publicznego Fundacji 

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. 

2. Działalność pożytku publicznego Fundacji jest prowadzona  jako działalność nieodpłatna 

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji, 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". 

4. 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. 



 

5. 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. 

6. 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. 

§19 

Działalność gospodarcza Fundacji 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą. Działalność 

gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkowa w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

a) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19.Z); 

b) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z); 

c) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach (PKD 47.89.Z); 

d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD 47.91.Z); 

e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z); 

f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

g) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

h) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 

i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

j) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z); 

l) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (PKD 59.12.Z); 

m) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.13.Z); 

n) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 

o) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

p) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (PKD 62.09.Z); 



 

q) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 

r) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 

s) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 

t) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

u) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

v) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z); 

w) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(PKD 73.12.B); 

x) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD 73.12.C); 

y) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(PKD 73.12.D); 

z) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

aa) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

bb) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

(PKD 77.33.Z); 

cc) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

dd) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

ee) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B); 

ff) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową 

Fundacji wskazaną w § 5 pkt 1 niniejszego Statutu. 

4. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.000 PLN 

(trzy tysiące złotych ) pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.  

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów: 

a) zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych 

przez nie środków własnych; 

b) zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi; 

c) decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika 

podejmuje Zarząd Fundacji; 



 

d) decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje 

likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

e) kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich 

czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub 

jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu 

Fundacji; 

f) kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy; 

g) zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez 

Zarząd Fundacji. 

Rodział VI 

Postanowienia Końcowe 

§20 

Zmiana Statutu 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich 

członków Rady. 

§21 

Likwidacja Fundacji 

1. O likwidacji Fundacji decyduje w drodze jednomyślnie podjętej uchwały Rada Fundacji, 

po zasięgnięciu opinii Fundatora. 

2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacja przeznacza 

w postaci dotacji na rzecz innych organizacji pozarządowych o celach statutowych 

zbieżnych z celami Fundacji. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia Sąd oraz Ministra 

właściwego ds. nauki. 

§22 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach. 


