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TEKST JEDNOLITY  

STATUTU FUNDACJI „ROBINSON CRUSOE” 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundacja „ROBINSON CRUSOE” z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Aureliusza Leżeńskiego, Pawła Orlofa i Konrada Kiełczewskiego zwanych dalej 

Fundatorami, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym 12 marca 2002r. w 

Warszawie przed notariuszem Agnieszką Mroczkowską - Gołowicz, Repertorium A numer 

1380/2002 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.(Dz.U. z 1991r. 

Nr.46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.  

 

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

 

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

 

§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

 

§ 5 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Fundacja może dla wykonywania zadań statutowych tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe. 

 

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

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

Społecznej. 
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II. CELE FUNDACJI 
 

§ 7 

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji 

pomocy społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych 

biologicznie lub społecznie. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy 

finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej  

i merytorycznej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz na rzecz 

młodzieży pozostającej pod opieką instytucji pomocy społecznej. 

 

§ 9 

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez: 

a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, 

b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, 

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

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności  

i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności  

i kwalifikacji przez kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 

 i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży, 

g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, 

h) przeprowadzanie edukacji społecznej wśród młodzieży szkół średnich (uwrażliwienie na 

problem sierot oraz na potrzebę wolontariatu). 

 

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. 

 

§ 10 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami państwowymi  

i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
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III. MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500,00 PLN wskazany w 

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości  

i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. 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 i papierów wartościowych, 

f) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

g) inne wpływy i dochody, 

h) kwoty, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez podatników podatku 

dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego  trybie 

określonym w przepisach odrębnych. 

 

3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji. 

 

4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 12 

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. 

§ 13 

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

jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej jednego tysiąca złotych lub, gdy idzie o 

osoby zagraniczne, dwóch tysięcy Euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie 

życzenie. 

 

§ 14 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 15 

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

podstawę bytu Fundacji. 
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2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać pod 

warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży kwoty będą odpowiednio ulokowane na 

rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub nieruchomościach. 

 

3. Przy lokacie majątku zakładowego Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszej 

kolejności pewność lokaty przed jej dochodowością. 

 

4. Poszczególne obiekty majątku zakładowego Fundacji mogą być obciążone 

zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 30 % ich wartości, ustalonej na 

podstawie wyceny właściwego biegłego, jednak tylko na cele związane z ich utrzymaniem 

lub podniesieniem dochodowości. 

 

5. W celu zapewnienia ciągłości działalności Fundacji winien być utworzony fundusz 

rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach istotnego zmniejszenia 

się dochodów Fundacji. Na fundusz ten odliczane będzie corocznie 10 % dochodów z 

majątku zakładowego Fundacji, do czasu osiągnięcia przez fundusz wysokości równej 

przeciętnym trzyletnim dochodom Fundacji. 

 

6. W ramach Fundacji zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 

majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, 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. 

 

7. W ramach Fundacji zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków 

Fundacji, 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. 

 

8. W ramach Fundacji zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, 

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. 

 

9. W ramach Fundacji zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji, 

pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.  
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IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§ 16 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji jako Organ Nadzoru Fundacji, 

2. Zarząd Fundacji jako Organ Zarządzający Fundacją 

 

§ 17 

Do kompetencji Fundatorów, działających łącznie należy: 

a) ustalenie i zmiana Statutu, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie składu i 

organizacji pracy Zarządu, obowiązki i uprawnienia Zarządu i jego członków 

d) zatwierdzenie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją, 

e) decyzja o likwidacji Fundacji. 

 

§ 18 

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. 

 

§ 19 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 15 członków, których powołują i odwołują na 

czas nieograniczony Fundatorzy. 

 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:  

� Pan Michał Boni 

� Pan Wojciech Eichelberger 

� Pani Maria Kolankiewicz 

� Pan Jan Skrzypek 

� Pan Jerzy Wiśniewski 

 

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

 

4. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz 

sprawozdań z ich realizacji, 

b) inicjowanie kierunków i metod działania Fundacji, 

c) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, 

d) sprawowanie nadzoru nad Fundacją. 

 

5. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia 

Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, Fundatorów, z ich inicjatywy 

lub na wniosek połowy składu Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi 
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Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. Rada wybiera 

Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady z grona członków Rady na 

swoim pierwszym posiedzeniu. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje obowiązki 

Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności. 

6. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 4. Rada Fundacji podejmuje jawnie w drodze 

uchwały. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego lub jego Zastępcy. 

 

7. 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 organu kontroli i nadzoru: 

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 z winy umyślnej, 

 

8. Członkowie organów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 

8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi. 

 

§ 20 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób. Zarząd jest powoływany przez 

Fundatorów, zwykłą większością głosów, na czas nieokreślony. Zarząd Fundacji wybiera ze 

swego grona Prezesa Zarządu Fundacji, który kieruje pracami Zarządu. 

 

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

 

3. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż co kwartał oraz na wniosek każdego z członków Zarządu oraz na większościowy 

wniosek Rady Fundacji. 

 

4. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zarządu 

Fundacji w innym miejscu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji listem poleconym w terminie 14               

dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

 

6. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 

 

7. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany z pełnionej funkcji w skutek: 

a) odwołania przez Radę Fundacji, 

b) śmierci, 
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c) nieudzielenia absolutorium, 

d) działania na szkodę Fundacji, 

e) skazania prawomocnym wyrokiem karnym. 

 

8. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka 

zarządu, 

c) choroby, ułomności, utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji, 

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż pół roku, 

e) przekroczenia 75 roku życia, 

f) nienależytego wypełniania funkcji członka, 

g) istotnego naruszenia postanowień statutu. 

 9. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

b)  przyjmowanie subwencji, darowizn, 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) podejmuje uchwały o połączeniu fundacji i przedstawia je do akceptacji Radzie Fundacji 

 

9. Członkowie Zarządu Fundacji są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich 

wynagradzania ustala z uwzględnieniem możliwości Fundacji, Rada Fundacji. 

 

10.  W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostają powołani: 

a) Aureliusz Leżeński 

b) Monika Orlof 

 

V. ZMIANA STATUTU 

 

§ 21 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji. Decyzję w sprawie zmiany Statutu 

podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Rady Fundacji lub 

Zarządu Fundacji. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

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

w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana. 



Statut Fundacji Robinson Crusoe, 30 grudnia 2008 

 8

 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorzy, 

którzy zawiadamiają o tym Radę Fundacji oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji lub inna 

osoba wyznaczona przez Fundatorów. 

 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 

odpowiada celom Fundacji. 

 

§ 23 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły. 

 

§ 24 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


