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STATUT FUNDACJI „DOBRA STRONA PRAWA”  

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 [Część wstępna] 

1. Fundacja „Dobra Strona Prawa” (zwana dalej: „Fundacją”) ustanowiona została 
przez Tatianę Kiełb-Szewczyk (zwaną dalej: „Fundatorem”). 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa oraz postanowień 
niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.  

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające] 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników 

swojej nazwy w językach obcych. 

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji] 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji] 

1. Siedzibą Fundacji jest Mrowino (gmina Rokietnica, powiat poznański). 
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za 

granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa 
trzeciego. 

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

§ 5 [Cele statutowe Fundacji] 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
praworządności oraz społeczeństwa obywatelskiego; 

2. upowszechniania wiedzy, świadomości i kultury prawnej; 
3. podtrzymywania i upowszechniania tożsamości i wartości europejskich, a także 

polskiej kultury, tradycji i historii; 
4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
6. działalności charytatywnej; 
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 
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8. ochrony i promocji zdrowia; 
9. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
11. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
13. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
14. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

15. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
16. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
17. wypoczynku dzieci i młodzieży; 
18. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
19. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
21. ratownictwa i ochrony ludności; 
22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 
23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
25. promocji i organizacji wolontariatu; 
26. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
29. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 
30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-31. 

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych] 

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych 
poprzez zbiórki pieniędzy, w tym zbiórki publiczne oraz zbiórki organizowane w 
sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych; 

2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku 
publicznego prowadzonej przez osoby trzecie; 

3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu 
działalności organizacji pożytku publicznego; 

4) rozwijanie świadomości w zakresie aktywnego uczestnictwa w pracach 
organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów; 

5) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu materiałów dla celów 
edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać 
działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce; 
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6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego; 
7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie 

majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; 

8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku 
publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu; 

9) prowadzenie programów szkoleniowych, pomocowych i informacyjnych; 
10) poradnictwo, w szczególności udzielane przez prawników, psychologów, 

mediatorów, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów; 
11) współpracę z instytucjami socjalnymi, państwowymi, organizacjami 

pozarządowymi, których cele są zbliżone do celów Fundacji; 
12) prowadzenie działalności wydawniczej, zarówno w formie publikacji papierowych 

jak i elektronicznych. 

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich] 

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, realizujących cele zbliżone z celami statutowymi Fundacji. 

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody] 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz 
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację 
jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji. 

§ 9 [Właściwy Minister] 

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Rozdział II  

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI  

§ 10 [Majątek Fundacji] 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora oraz środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację 
w toku jej działania. 

§ 11 [Dochody Fundacji] 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł: 

1. świadczeń Fundatora; 
2. darowizn, spadków i zapisów; 
3. odsetek bankowych; 
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
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5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej; 

6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych; 
7. funduszy Unii Europejskiej; 
8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; a 

także 
9. dochodów osiąganych przez Fundację w ramach prowadzonej działalności (w tym 

działalności gospodarczej). 

§ 12 [Przeznaczenie wybranych dochodów] 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej. 

2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na prowadzenie 
swojej statutowej działalności. 

§ 13 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia] 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, chyba że zgodnie z najlepszą wiedzą 
Zarządu Fundacji brak jest dostatecznych podstaw do przyjęcia, że stan czynny spadku 
nie przewyższa długów spadkowych. 

Rozdział III  

ORGANY FUNDACJI  

§ 14 [Organy Fundacji] 

Organami Fundacji są Rada Fundacji (z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 2 poniżej) 
oraz Zarząd Fundacji.  

§ 15 [Kompetencje Fundatora] 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji; 
b) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji; 
c) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im 

nagród; 
d) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji; 
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji; 
f) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej; 
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych; 
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie 

członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania; oraz 
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji (o ile Fundator 

postanowi o powołaniu Rady Fundacji). 
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§ 16 [Zarząd Fundacji] 

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz w stosunkach z osobami trzecimi. 
2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Prezes Zarządu 

kieruje pracami Zarządu. 
3. Skład Zarządu, w tym Prezesa powołuje Fundator. 
4. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator - Tatiana Kiełb-

Szewczyk, obejmując funkcję prezesa Zarządu.  
5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony, to znaczy, że ich 

mandat wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji, śmierci lub utraty zdolności do 
czynności prawnej. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Fundator podejmie 

taką decyzję. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i 
uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

8. Członek Zarządu może w każdym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji poprzez 
złożenie Fundatorowi oświadczenia o rezygnacji. Ustępujący członek Zarządu 
wskazuje swego następcę, a w przypadku gdy tego nie zrobi, członka Zarządu 
powołuje Fundator.  

9. Fundator może w każdym czasie odwołać każdego członka Zarządu lub powołać 
nowych członków Zarządu zamiast lub obok dotychczasowych członków. 

§ 17 [Kompetencje Zarządu] 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; 
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
d) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji; 
g) ustalanie planów działania Fundacji; 
h) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 
i) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 
j) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz 

likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku; 
k) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
l) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o rachunkowości; 
m) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i 

innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom 
fizycznym i prawnym. 

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 
niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora. 

§ 18 [Ciała doradcze] 
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1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać: 

a) radę programową; 
b) radę honorową; 
c) zespoły doradcze. 

2. Fundator może powołać Radę Fundacji i określić zakres jej kompetencji, w 
szczególności wskazując, że na wypadek śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora 
zdolności do czynności prawnych Rada Fundacji posiadać będzie uprawnienia 
przysługujące w niniejszym Statucie Fundatorowi. W tym ostatnim przypadku 
postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do Fundatora będą miały odpowiednie 
zastosowanie do Rady Fundacji od chwili śmierci Fundatora lub w czasie, w którym nie 
będzie on posiadać zdolności do czynności prawnych. 

3. W przypadku gdyby w skład Rady Fundacji wchodziła tylko jedna osoba, osoba 
wchodząca w skład Rady Fundacji będzie określana mianem Radcy Fundacji i będą jej 
przysługiwały prawa i obowiązki przypisane Radzie Fundacji. 

§ 19 [Posiedzenia Zarządu Fundacji] 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu podejmuje wszelkie 

czynności Zarządu z pominięciem posiedzenia Zarządu.  

§ 20 [Reprezentacja Fundacji] 

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji 
samodzielnie. 

§ 21 [Zmiana celów Fundacji] 

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie śmierci 
Fundatora lub w okresie nieposiadania przez niego zdolności do czynności 
prawnych, kompetencję tę przechodzą na spadkobierców Fundatora, chyba, że 
Fundator dokonał dyspozycji, o których mowa w §18 ust. 2 powyżej. 

2. Zmiana celów Fundacji następuje w drodze decyzji Fundatora.   

Rozdział IV  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 22 [Likwidacja Fundacji] 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:  

a) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, 
b) osiągnięcia celu działania Fundacji, 
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c) decyzji Fundatora podjętej z innego, niż ww. powodu. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej 

uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia 
przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora albo utraty zdolności do czynności 
prawnych, decyzję o likwidacji podejmują jego pełnoletni spadkobiercy.  

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego Pracy i 
Polityki Społecznej.  

 


