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TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SAMODZIELNI ROBINSONOWIE 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  

Fundacja Samodzielni Robinsonowie z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Dorotę Żuchowicz, Aureliusza Leżeńskiego, Radosława Olszewskiego i Tomasza Piętkę zwanych dalej 

Fundatorami, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 września 2014 roku w 

Warszawie przed zastępcą notarialnym Robertem Telesińskim, Repertorium A numer 7362/2014 i 

działa na podstawie Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. 

zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2  

1) Fundacja posiada osobowość prawną. 

2) Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

3) Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 3  

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4  

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

 

§ 5  

1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Fundacja może dla wykonywania zadań statutowych tworzyć odziały i przedstawicielstwa w 

kraju i za granicą. 

 

§6 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności Fundacji jest Minister Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 

II. CELE FUNDACJI 

 

§ 7  

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży przebywającej w pieczy 

zastępczej lub pozostającej pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie 

społeczeństwa na problemy młodzieży osieroconej biologicznie lub społecznie lub zagrożonej 

wykluczeniem społecznym.  

 

§8 

Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, 

ekonomicznej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i 

merytorycznej wychowankom –pozostającym w pieczy zastępczej oraz na rzecz młodzieży 



 
 

 

2 

pozostającej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz o 

szczególnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

§ 9  

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez: 

a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży z pieczy zastępczej oraz 

młodzieży będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej 

wykluczeniem społecznym oraz o szczególnych potrzebach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród młodzieży z pieczy zastępczej oraz młodzieży 

będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym 

oraz o szczególnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych. 

c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród 

młodzieży z pieczy zastępczej oraz młodzieży będącej pod opieką instytucji pomocy 

społecznej organizowanie szkoleń, kursów i staży pozwalających na nabycie dodatkowych 

umiejętności i kwalifikacji przez młodzież z pieczy zastępczej oraz młodzież będącą pod 

opieką instytucji pomocy społecznej 

d) organizowanie bezpłatnych szkoleń, kursów i staży pozwalających na nabycie 

dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez kadrę rodzinnych i instytucjonalnych form 

pieczy zastępczej, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych,  

e) organizowanie bezpłatnych szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych 

umiejętności i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży, 

f) nieodpłatną organizację staży zawodowych 

g) przeprowadzanie bezpłatnych, edukacyjnych obozów wyjazdowych dla młodzieży z pieczy 

zastępczej oraz młodzieży będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej przeprowadzanie 

edukacji społecznej (uwrażliwienie na zagadnienie usamodzielniania młodzieży  oraz na 

potrzebę wolontariatu), 

h) przyznawanie zwrotne lub bezzwrotne dofinansowania lub finansowania, nagród, stypendiów 

oraz grantów, 

i) współpracę oraz przekazywanie środków instytucjom państwowym i organizacjom 

pozarządowymi, i innym podmiotom, których cel jest tożsamy z celem Fundacji, w 

szczególności Fundacji Robinson Crusoe. 

 

§10 

1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji jej 

celów statutowych. 

2) Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub utworzone przez nią oddziały. 

3) Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie 

(zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)): 

a) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B) 

b) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 

56.21.Z) 

c) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 

d) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 

e) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18) 

f) Działalność wydawnicza (PKD 58) 
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g) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (PKD 59) 

h) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 

i) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 

j) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 

k) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)  

l) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

4) Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga 

uprzedniej zmiany statutu 

 

§11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami państwowymi i 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w szczególności z Fundacją Robinson Crusoe. 

 

III.MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§12 

1) Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 20 000 PLN wskazany w 

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości oraz 

ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2) Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 6 000 PLN. 

3) Dochodami Fundacji są: 

a) dotacje, 

b) darowizny krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, 

c) zapisy, polecenia i spadki, 

d) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, 

e) odsetki z lokat kapitałowych j papierów wartościowych, 

f) dochody ze zbiórek publicznych, 

g) dochody z działalności gospodarczej 

4) Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji oraz pokryciu kosztów jej 

działalności. 

5) Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia przy dołożeniu 

odpowiedniej staranności ustali, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

§14 

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

jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 50 000PLN uzyskują tytuł Darczyńcy Fundacji, 

jeżeli wyrażą takie życzenie. 

§15 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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§16 

1) Majątek Fundacji nie może być w żadnym wypadku uszczuplony i winien stanowić trwałą 

podstawę bytu Fundacji. 

2) Zarząd Fundacji może jednak sprzedać poszczególne obiekty majątkowe pod warunkiem, że 

uzyskane ze sprzedaży kwoty będą odpowiednio ulokowane na rachunkach bankowych, w 

papierach wartościowych lub nieruchomościach. 

3) W ramach Fundacji zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, 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. 

4) W ramach Fundacji zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów 

Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich (określonych jak w punkcie poprzednim), 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

5) W ramach Fundacji zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów 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. 

6) W ramach Fundacji zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich 

osób bliskich. 

 

IV. ORGANY FUNDACJI  

 

§ 17 

Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd Fundacji. 

§18 

Rada Fundacj i  

1) W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 6 członków, w tym Przewodniczący. 

2) Rada Fundacji jest nadrzędnym organem Fundacji 

3) W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą, powołani przez Fundatorów: 

Maria Kolankiewicz, 

Anna Kosmala,  

Tadeusz Eichelberger, 

Tomasz Piętka, 

Jerzy Wiśniewski, 

4) Skład Rady Fundacji może być rozszerzony w granicach przewidzianych przez Statut. 

5) Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) kontrola i ocena członków Zarządu Fundacji; 

b) żądanie od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz z działalności 

Fundacji; 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji; 

e) zmiana Statutu; 
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f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, a także ustalanie jej liczebności, za 

wyjątkiem pierwszego składy Rady; 

g) uchwalanie regulaminów działania Rady Fundacji; 

h) zatwierdzanie planu programu działania Fundacji; 

i) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego; 

j) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 

6) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada Fundacji podejmuje uchwały na 

posiedzeniach lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 

drogą korespondencyjną, przy czym dla ważności uchwał podjętych za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub drogą korespondencyjną wymagane jest 

wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków Rady Fundacji. Rada Fundacji jest 

uprawniona do podejmowania uchwał na posiedzeniu, jeżeli na posiedzenie zostali zaproszeni 

wszyscy członkowie Rady Fundacji, bez względu jednak na liczbę obecnych na posiedzeniu 

członków Rady Fundacji. Rada Fundacji może podejmować ważne uchwały, pomimo braku 

formalnego zwołania posiedzenia, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia.  

7) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje listami poleconymi lub telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej Przewodniczący Rady Fundacji lub Zarząd na siedem dni przed terminem 

posiedzenia. W każdym roku kalendarzowym powinno odbyć się przynajmniej jedno posiedzenie 

Rady Fundacji.  

8) Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 

9) Rada Fundacji jako statutowy kolegialny organ nadzoru, jest organem odrębnym od organu 

zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru, przy czym 

członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

10) Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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. 

a) W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji oraz Fundatorzy 

z głosem doradczym 

b) Szczegółowy tryb pracy Rady Fundacji może zostać określony w Regulaminie Rady Fundacji 

uchwalonym przez Radę Fundacji. 

 

§19 

Zarząd Fundacji 

1) W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes. Członkowie Zarządu są 

powoływani i odwołani przez Radę Fundacji, zwykłą większością głosów, na czas nieokreślony, za 

wyjątkiem pierwszego składu powołanego przez Fundatorów. Zarząd Fundacji wybiera ze swego 

grona Prezesa Zarządu Fundacji, który kieruje pracami Zarządu. 

2) Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do reprezentowania 

Fundacji uprawnieni są Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie. 

3) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd podejmuje uchwały na 

posiedzeniach lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
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drogą korespondencyjną, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Uchwały Zarządu wymagają 

wszystkie sprawy przekraczające zwykły zarząd. Zarząd może podejmować ważne uchwały, 

pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile obecni są wszyscy członkowie Zarządu i 

nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia. 

4) Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu co najmniej na dwa dni przed datą 

posiedzenia listami poleconymi lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W 

przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. 

5) W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Prezesa Fundacji.  

6) Dla ważności uchwał podjętych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub drogą korespondencyjną wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez 

wszystkich członków Zarządu. 

7) Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych 

organów, a w szczególności: 

a) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

b) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 

c) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

d) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia 

oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia, 

e) ustalanie regulaminu  przyznawania tytułów honorowych nadawanych przez Fundację 

f) podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji i przedstawianie jej do akceptacji Radzie 

Fundacji. 

8) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji. 

9) Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani oraz 

podejmować określone zadania i funkcje w ramach projektów realizowanych przez Fundację. 

Zasady ich wynagradzania ustala z uwzględnieniem możliwości Fundacji, Rada Fundacji. 

10) W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostają powołani decyzją Fundatorów: 

Anna Grzymkowska, 

Magdalena Elzanowska, 

Magdalena Kępka, 

Aureliusz Leżeński, na stanowisko Prezesa Zarządu 

Przemysław Sobotowski. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§20  

1) Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie 

osiągnięcia celów, dla których została powołana. 

2) Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Zarząd zawiadamia o 

tym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

3) W razie likwidacji Fundacji, funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba 

wyznaczona przez Zarząd. 

4) Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, na mocy uchwały Rady Fundacji, przekazuje się 

instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 
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§21 

1) Fundacja będzie prowadzić i przechowywać takie księgi i dokumenty, zwane dalej dokumentami, 

które będą wystarczające dla dokonania pełnej i merytorycznej oceny wykorzystania majątku. 

System zarządzania finansowego Fundacji zapewni dokładne, bieżące oraz kompletne ujawnienie 

jej działalności. 

2) Fundacja zachowa wszelkie dokumenty przez cały czas trwania Fundacji oraz umożliwi 

Fundatorom, członkom Rady Fundacji i Zarządu dostęp do dokumentów, celem ich zbadania. 

3) Jeżeli jakikolwiek podmiot wymieniony w ust.2 zwróci się do Fundacji o sporządzenie i 

dostarczenie szczegółowego pisemnego sprawozdania z działalności podjętej przez Fundację w 

ramach wypełniania celów określonych w niniejszym statucie oraz z wykorzystania jej środków 

finansowych, Fundacja w terminie 30 dni od tego dnia dostarczy powyższe sprawozdanie. 

4) Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności  i 

podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez 

zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 

 

§22 

Właściwe prawo 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

 

 


