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STATUT 

FUNDACJA MAŁA DROGA  

(tekst jednolity) 

 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 „Fundacja Mała Droga” (zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”) została 

ustanowiona przez Barbarę Druzgę, Damiana Druzgę, Magdalenę Gutowską, Marcina 

Gutowskiego, Bognę Olejnik i Macieja Olejnika (zwanych dalej „Fundatorami”) aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusz Beatę Możdżyńską, Kancelaria Notarialna Beata 

Możdżyńska, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 26 lok. 2 w dniu 13 marca 2019 

roku. 

1.2 Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, wraz z późn. zm.), ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2018 r. poz. 450 wraz z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Fundacji. 

1.3 Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1 Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa, dzielnica Wilanów.  

2.2 Fundacja jest apolityczna. 

2.3 Fundacja może prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

poza jej granicami. 

2.4 Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony. 

2.5 Fundacja może używać w ramach swojej działalności: 

2.5.1 pieczęci oraz stempli zawierających dane Fundacji (w szczególności nazwę Fundacji 

oraz jej numer KRS), 

2.5.2 innych oznaczeń, w szczególności oznaczeń odróżniających, dla identyfikowania 

prowadzonych przez Fundację działań statutowych. 

2.6 Fundacja może tworzyć oddziały a także łączyć się z innymi fundacjami o podobnych celach 

statutowych. 

2.7 Fundacja może podejmować współpracę oraz być członkiem innych organizacji krajowych 

oraz zagranicznych, których działalność i cele zgodne są z celami Fundacji. 

3. CELE I ZADANIA FUNDACJI 

3.1 Celem fundacji jest: 



3.1.1 działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza nakierowana w 

szczególności na kształcenie dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem 

przygotowania przedszkolnego lub obowiązkiem szkolnym, 

3.1.2 rozwijanie i promowanie metod edukacji dzieci i młodzieży opartych na rozbudzaniu 

ciekawości świata, odkrywaniu jego wielobarwność i złożoności, uwzględniających 

indywidualny rozwój dziecka, a także opartych na poszanowaniu wartości 

chrześcijańskich i współczesnej wiedzy naukowej o świecie i o człowieku, 

3.1.3 wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w działaniach mających na 

celu polepszenie metod edukacji dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 

3.1.4 wspieranie działalności szkół, przedszkoli lub innych placówek oświatowych, a 

także prowadzących je podmiotów, w realizowaniu zadań zbieżnych z powyższymi 

celami Fundacji.  

3.2 Fundacja realizuje cele statutowe poprzez poniższe działania, które mogą również przybrać 

formę odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

3.2.1 tworzenie oraz prowadzenie placówek edukacyjnych, w tym prowadzenie 

przedszkoli lub szkół, 

3.2.2 naukę, edukację, oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez organizowanie 

w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego pozaszkolnych zajęć i 

warsztatów na poziomie przedszkolnym lub podstawowym, 

3.2.3 podejmowanie działań i akcji promocyjnych zmierzających do rozpowszechnienia 

metod edukacji zbieżnych z celami Fundacji, w tym organizacja imprez o 

charakterze kulturalnym oraz prowadzenie działalności wydawniczej, 

3.2.4 organizowanie sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w tym 

wyjazdów wakacyjnych, ferii, wycieczek, wczasów oraz kolonii. 

3.3 Statutowe cele Fundacja może również realizować poprzez podejmowanie współpracy z 

osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz organami administracji rządowej i 

samorządowej. 

4. MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI 

4.1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w całkowitej wysokości 1.200 zł (słownie 

tysiąc dwieście złotych), wniesiony przez każdego z Fundatorów w części o jednakowej 

wysokości, oraz inne składniki majątkowe i przychody uzyskane przez Fundację w toku jej 

działalności. 

4.2 Inny majątek i przychody Fundacji mogą tworzyć : 

4.2.1 przychody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych i 

niemajątkowych, 

4.2.2 darowizny w formie pieniężnej, rzeczowej oraz praw majątkowych, 

4.2.3 spadki, 

4.2.4 dotacje oraz subwencje związane z działalnością statutową Fundacji, 

4.2.5 przychody pochodzące ze zbiórek publicznych, 



4.2.6 oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji. 

4.3 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

4.4 Majątek Fundacji przeznaczany jest w całości na cele związane z prowadzoną przez Fundacje 

działalnością statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. W 

przypadku odpłatnej działalności pożytku publicznego, przychód z takiej działalności służy 

wyłącznie jej prowadzeniu. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany w szczególności: 

4.4.1 w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków 

organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 

pracownicy Fundacji 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”), 

4.4.2 w celu przekazywania na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

4.4.3 na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4.4.4 w celu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

5. ORGANY FUNDACJI 

5.1 Organem Fundacji jest zarząd Fundacji („Zarząd”). 

5.2 Zarząd może w miarę potrzeby ustanowić i powołać Radę Fundacji („Rada”) będącą jej 

organem kontrolnym. 

5.3 Członkiem Zarządu i Rady może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która nie została skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkami Zarządu i Rady mogą być w 

szczególności Fundatorzy. 

5.4 Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Rady. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą 

pozostawać we wspólnym pożyciu, w związku małżeńskim, pokrewieństwa w linii prostej 

oraz pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub podległości 

służbowej. 

6. ZARZĄD FUNDACJI 

6.1 Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  

6.2 Zarząd składa się z trzech do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu.  

6.3 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu. 



6.4 W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentują 

dwaj członkowie Zarządu, którzy nie są stroną umowy zawieranej z Fundacją. 

6.5 Do zarządu Fundacji należy podejmowanie wszystkich działań i decyzji związanych z 

działalnością Fundacji, niezastrzeżonych dla innych organów. Zarząd w szczególności: 

6.5.1 realizuje cele statutowe Fundacji, 

6.5.2 opracowuje plany i strategie osiągania celów statutowych Fundacji, 

6.5.3 zarządza majątkiem Fundacji, w tym sporządza projekt budżetu Fundacji, 

6.5.4 zawiera w imieniu Fundacji umowy, 

6.5.5 prowadzi politykę kadrową i płacową Fundacji oraz prowadzonych lub 

zarządzanych przez nią placówek oświatowych, 

6.5.6 przyjmuje dotacje i subwencje, 

6.5.7 decyduje o tworzeniu oddziałów Fundacji, 

6.5.8 decyduje o zmianie statutu Fundacji, 

6.5.9 sporządza wymagane przepisami prawa sprawozdania z działalności Fundacji, 

6.5.10 podejmuje decyzje w przedmiocie połączenia z inną Fundacją, 

6.5.11 decyduje o formie realizacji celów Fundacji, w tym realizowaniu jej celów w formie 

odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

6.5.12 podejmuje decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji, 

6.5.13 podejmuje inne zadania wskazane w statucie Fundacji. 

6.6 Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wybierają jednomyślnie Fundatorzy w 

drodze uchwały. Uprawnienia do wyboru dodatkowych członków zarządu Fundacji jak 

również wyboru nowych członków Zarządu i Prezesa, w przypadku ich odwołania bądź 

zaprzestania pełnienia przez nich funkcji, przysługują Zarządowi.   

6.7 Członkowie Zarządu, w tym Prezes, powoływani są na czas nieokreślony. Kadencja członków 

Zarządu, w tym pełnienie funkcji Prezesa przez członka Zarządu, trwa do momentu:  

6.7.1 odwołania z funkcji Prezesa lub członka Zarządu, na mocy jednomyślnej uchwały 

podjętej przez pozostałych członków Zarządu, z powodu: 

(a) okoliczności uniemożliwiających członkowi Zarządu pełnienie 

zajmowanej funkcji, w szczególności długotrwałej choroby lub 

(b) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji, 

6.7.2 zaprzestania spełniania warunków do zajmowania stanowiska członka Zarządu, 

zgodnie z pkt. 5.3 statutu Fundacji, 

6.7.3 złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

6.7.4 śmierci. 

6.8 Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W szczególności Prezes Zarządu z własnej 

inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zarządu podejmuje decyzje w przedmiocie 

zwołania posiedzenia Zarządu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, informując o miejscu i dacie 



zebrania pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady, w wypadku jej 

powołania.   

6.9 Zarząd może uchwalić regulamin organizacyjny pracy Zarządu, określający w szczególności 

techniczne sposoby podejmowania uchwał oraz zasady zwoływania zebrań Zarządu.  

6.10 Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. 

6.11 O ile statut Fundacji nie stanowi inaczej, zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, 

zwykłą większością głosów, przy czym dla podjęcia ważnej i wiążącej uchwały wymagany 

jest udział w głosowaniu (quorum) co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

W razie równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.  

6.12 Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie. W każdej sytuacji członkowi 

zarządu przysługuje zwrot poniesionych przez niego udokumentowanych wydatków, 

niezbędnych dla prawidłowego wykonywania pełnionej przez niego funkcji (w szczególności 

obejmuje to koszty uczestnictwa w pracach organu oraz kosztów podróży i zakwaterowania 

związanych z pełnieniem funkcji). 

7. RADA FUNDACJI 

7.1 Rada ustanowiona przez Zarząd składa się z trzech do sześciu członków, w tym 

Przewodniczącego Rady. 

7.2 Członkowie Rady pełnią funkcję przez czas nieokreślony.  

7.3 Członkowie Rady wykonują swoje obowiązku nieodpłatnie. 

7.4 Ustanie członkostwa w Radzie lub pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady następuje 

wskutek: 

7.4.1 odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady lub członka Rady, na mocy 

jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady, z powodu: 

(a) okoliczności uniemożliwiających członkowi Rady pełnienie zajmowanej 

funkcji, w szczególności długotrwałej choroby, 

(b) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji, 

7.4.2 zaprzestania spełniania warunków do zajmowania stanowiska członka Rady, 

zgodnie z pkt 5.3. statutu, 

7.4.3 złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

7.4.4 śmierci. 

7.5 Zarząd wybiera dodatkowych członków Rady jak również nowych członków Rady, w 

przypadku ich odwołania bądź zaprzestania pełnienia przez nich funkcji, w celu zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania ustanowionej przez Zarząd Rady.  

7.6 Rada realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

7.7 Rada informuje Zarząd o podjętych uchwałach. 

7.8 Rada zbiera się na posiedzenia przynajmniej jeden raz na pół roku. W posiedzeniu Rady bierze 

udział przynajmniej jeden członek Zarządu z głosem doradczym. 



7.9 Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady i Prezesa Zarządu, 

ustala datę, miejsce i agendę posiedzenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady dokonuje się 

drogą elektroniczną, korespondencyjną lub telefonicznie. Informacje o zebraniu otrzymują 

członkowie Rady i Prezes Zarządu, przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady także na uzasadniony wniosek Prezesa 

Zarządu. 

7.10 Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. 

7.11 W przypadku ustanowienia Rady przez Zarząd, Rada: 

7.11.1 zatwierdza uchwały Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Fundacji dotyczące 

składu, kompetencji, zadań i funkcjonowania Rady, 

7.11.2 wnioskuje o udzielenie informacji dotyczących realizacji przez Zarząd jego zadań, 

w tym przedłożenia określonych dokumentów, 

7.11.3 bada prawidłowość działania Zarządu, w szczególności poprzez udział członka Rady 

w posiedzeniach Zarządu, 

7.11.4 przedstawia Zarządowi stanowiska w formie uchwał w sprawach istotnych dla 

działania Fundacji, 

7.11.5 pełni następujące funkcje nadzorcze:  

(a) bada i kontroluje działalność statutową Fundacji, w tym jej gospodarkę 

finansową, 

(b) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań 

Fundacji z jej działalności, 

(c) wydaje wymagane zaświadczenia, że prowadzona przez Fundację 

działalność jest zgodna z przepisami prawa lub zasadami gospodarki 

finansowej, mającymi zastosowanie do Fundacji. 

8. ZMIANA STATUTU FUNDACJI 

8.1 Zmiana statutu Fundacji wymaga decyzji Zarządu podjętej w formie pisemnej uchwały. 

Zarząd może w szczególności zdecydować o zmianie statutu Fundacji w zakresie: 

8.1.1 celów Fundacji i sposobów realizacji przez nią zadań, 

8.1.2 możliwości prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej,  

8.1.3 zmiany nazwy Fundacji, 

8.1.4 ustanawiania organów Fundacji, ich składu, kompetencji, zadań i funkcjonowania. 

9. LIKWIDACJA FUNDACJI  

9.1 W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania 

środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w 

statucie. 

9.2 Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.  



9.3 Zarząd podejmuje decyzje o przeznaczeniu środków majątkowych pozostających po 

likwidacji Fundacji, z uwzględnieniem celów, dla których została powołana Fundacja. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1 Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy ds. oświaty i 

wychowania (Minister Edukacji Narodowej). 

 

 

 


