
Statut Fundacji „Gwiazda Polarna” 

 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Mateusz Cieślik, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, 

sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kornaś w dniu 17 września 2019 r. we 

Wrocławiu (Repertorium A numer 1559/2019), Fundację  o nazwie: Fundacja 

„Gwiazda Polarna”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”. 

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (Dz. U. Nr 

21, poz. 97 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w  

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także 

tworzyć spółki prawa handlowego. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

§ 3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania oraz 

minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 4 

 

1. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie i promowanie działań wpływających na 

rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, rozwijaniu 

ich pasji, podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny oraz 

budowanie samoświadomości.  

2. Ponadto do celów Fundacji należy: 

1) wspieranie w rozwoju osobistym oraz pogłębianiu samoświadomości, 

2) doradztwo i mentoring zawodowy dla młodzieży, 

3) działalność z zakresu psychoedukacji młodzieży i dorosłych,  

4) wspieranie w wyborze ścieżki edukacyjnej, 

5) wspieranie w rozwoju świadomego podejmowania decyzji życiowych, 

6) działanie na rzecz poprawy satysfakcji z pełnionej pracy,  

7) wspieranie młodzieży w poszukiwaniu pasji oraz rozwijaniu swoich 

zainteresowań, 

8) promowanie samodzielności oraz aktywności, 

9) działalność na rzecz rozwoju postaw obywatelskich, 



10) motywowanie do podejmowania działań społecznych i obywatelskich,  

11) inspirowanie i organizowanie wolontariatu, 

12) inicjowanie dialogu na temat roli młodego człowieka we współczesnym świecie, 

13) inspirowanie nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii 

związanych z edukacją, oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, 

14) działalność na rzecz rozwoju wspólnoty społecznej, lokalnej i obywatelskiej,  

15) kształtowanie przyszłych liderów sektora NGO i przedsiębiorstw,  

16) działalność na rzecz wolności i równych praw,  

17) działalność w obszarze edukacji, oświaty i wychowania,  

18) działalność na rzecz walki z wkluczeniami społecznymi, 

19) działalność na rzecz rozwoju tolerancji,  

20) pobudzanie zachowań proekologicznych i ekologia, 

21) uwrażliwianie na zjawiska ze strefy kultury i sztuki, 

22) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości,  

23) propagowania poszukiwania zainteresowań w mediach społecznościowych, 

24) organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

§ 5 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności 

przez: 

1) organizację, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, 

praktyk i staży, 

2) organizację i finansowanie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego 

i inteligencji emocjonalnej,  

3) promocję postaw i szerzenie świadomości poprzez promocję akcji w Internecie, w 

szczególności w mediach społecznościowych, 

4) współdziałanie z władzami województwa, miasta, samorządami lokalnymi, 

szkołami średnimi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami w sprawach 

dotyczących celów statutowych Fundacji, 

5) wydawanie książek, periodyków i broszur związanych z celami Fundacji, 

6) realizację programów prospołecznych i kampanii społecznych, 

7) organizacja czasu wolnego, w tym wyjazdów, młodzieży i dorosłych. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 6 

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski odpowiadający kwocie 2 000 zł ( 

dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych), przeznaczony jest na działalność 

gospodarczą Fundacji.  

2. Do majątku Fundacji wchodzą wszelkie rzeczy nabyte w czasie jej działania.  

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) działalności własnej, 

2) dochodów z majątku Fundacji, 

3) środków publicznych, 

4) dotacji, subwencji oraz grantów, 



5) darowizn, również w postaci zbiórek publicznych online za pomocą portali 

sponsorskich i crowdfundingowych,  

6) zbiórek i imprez publicznych, 

7) umów sponsorskich, 

8) spadków, zapisów. 

4. Przedmiotem działalności Fundacji jest: 

1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 

85.59.B), 

2) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

3) Stosunku międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

4) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z), 

5) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z). 

 

§ 7 

 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji z poszanowaniem woli darczyńców lub spadkodawców. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji.  

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

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 8 

 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 członków, w tym Fundatora. Zarząd powoływany 

jest przez Fundatora na czas nieokreślony. 

3. Prezesem Zarządu jest Fundator. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji bądź 

odwołania członka Zarządu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundator w 

każdym czasie może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków.  

5. Członków Zarządu Fundacji w celu rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, 

które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator. 

6. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków 

związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu i reprezentacji Fundacji, w tym 

kosztów podróży. 

 

 

§ 9 

 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

2. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań 

majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

 

 



§ 10 

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał większością 

głosów w obecności co najmniej dwóch członków, chyba że postanowienia statutu 

przewidują inną większość. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek członka Zarządu. 

3. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu.  

 

§ 11 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

3) realizacja celów statutowych Fundacji, 

4) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, a także planów 

finansowych, 

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, 

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

7) powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji, 

8) uchwalanie regulaminów, 

9) składanie oświadczeń związanych z przyjęciem darowizn, spadków i zapisów. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunku 

cywilnoprawnym. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator. 

3. Członek Zarządu podpisuje umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne z osobami 

zatrudnionymi w Fundacji. Umowy z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik 

ustanowiony przez Fundatora.  

4. Wynagrodzenia dla pracowników Fundacji i członków Zarządu wypłacane są ze 

środków Fundacji. 

 

 

Rozdział V. Likwidacja Fundacji 

 

§ 13 

 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednogłośnie. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

decyzją Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach. 

4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 



 

 

§ 14 

 

1. W sprawach zmiany statutu właściwy jest Zarząd. Zarząd podejmuje uchwałę o 

zmianie statutu jednomyślnie. 

2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów, określonych w akcie założycielskim, dla 

realizacji których Fundacja została ustanowiona. 

 

§ 15 

 

1. Nie przewiduje się połączenia z inną fundacją.  

 

 

§ 16 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

– Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  


