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STATUT FUNDACJI  

„Fundacja nieZWYKLI BOHATEROWIE” 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja pod nazwą Fundacja nieZWYKLI BOHATEROWIE, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez Marzenę Dominik – Kublik, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach oraz niniejszego Statutu. 

Fundacja również może korzystać z nazw skróconych „nieZwykli Bohaterowie”, „ Fundacja 

nZB” oraz „nZB”. 

 

§ 2  

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

4. Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy dla ochrony środowiska. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub 

samej Fundacji. 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, społecznej i 

zdrowotnej; 

2. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony środowiska; 
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3. Inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego ludzi celem zapewnienia 

skutecznej ochrony środowiska, zdrowia planety Ziemia i jej mieszkańców; 

4. Dbanie oraz promocja zdrowia i aktywnego trybu życia; 

5. Promocja dbania o środowisko; 

6. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci i 

młodzieży, osób wykluczonych, seniorów oraz osób z problemami psychicznymi; 

7. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy nt. ekologii i zdrowego trybu życia;  

8. Pomoc psychologiczna i udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia 

jakości i komfortu życia dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, w tym osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z problemami psychicznymi 

wynikającymi z utraty pracy, osób poddanych resocjalizacji, rodzin dotkniętych 

chorobą dziecka, osób dotkniętych skutkami wprowadzenia stanu pandemii, osób 

dotkniętych skutkami Covid 19 oraz innych epidemii i endemii; 

9. Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie 

społeczne; 

10.  Pomoc finansowa, psychologiczna, zdrowotna oraz prawna dzieciom chorym oraz ich 

rodzicom i rodzeństwu; 

11. Pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, osobom starszym, dzieciom i młodzieży 

poprzez zachęcanie do aktywnego stylu życia i dbałości o środowisko naturalne; 

12. Inicjowanie, wspieranie i tworzenie nowatorskich,  mobilnych i cyfrowych rozwiązań 

w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i 

wolności człowieka i obywatela, ochronie środowiska naturalnego oraz profilaktyce 

społecznej; 

13. Popularyzacja idei ekologii, zdrowego trybu życia i solidarności międzyludzkiej; 

14. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa eko oraz fizycznego i psychicznego 

zdrowia ludzkiego; 

15. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność w 

zakresie ochrony środowiska, oświaty, kultury, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, zarówno dorosłych jak  i dzieci oraz młodzieży; 

16. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Prowadzenie akcji sprzątania planety Ziemia; 

2. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości terenów zielonych; 

3. Prowadzenie akcji plenerowych uświadamiających konieczność dbania o środowisko; 

4. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób wykluczonych; 

5. Organizowanie imprez, eventów, pikników o charakterze sportowym, ekologicznym, 

edukacyjnym; 

6. Organizowanie, tworzenie i prowadzenie działalności cyfrowej wspomagającej 

realizację celów Fundacji; 

7. Organizowanie i prowadzenie działań wspierających komunikację pomiędzy 

mieszkańcami, jednostkami zarządzającymi terenem i zajmującymi się wywozem 

nieczystości; 

8.  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób pragnących podnieść jakość 

życia; 
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9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu ekologii, ochrony 

środowiska, dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz aktywnego i sportowego 

stylu życia; 

10. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia terenów zielonych; 

11. Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych; 

12. Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowych, w tym zajęć wskazujących na 

konieczność kontaktu człowieka z przyrodą, dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

13. Organizowanie konferencji, szkoleń, akcji marketingowych i medialnych oraz innych 

wydarzeń upowszechniających w społeczeństwie wiedzę i idee ekologii, konieczności 

dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, solidarności międzyludzkiej i ekosystemowej; 

14. Organizowanie i prowadzenie konsultacji oraz warsztatów indywidualnych i 

grupowych z zakresu psychodietetyki, psychoekologii; 

15. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i naukową; 

16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym przede wszystkim 

z Lasami Państwowymi, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

17. Podejmowanie i organizowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu; 

18. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osobom, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 8 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 9 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) dochodów ze zbiórek i imprez, w tym zbiórek  publicznych, 

d) dochodów z majątku Fundacji, 

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. 

 

§ 10 

 

1. Statutowa działalność Fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna 

i odpłatna pożytku publicznego. 

2. Działalność odpłatna pożytku publicznego może być podjęta po przyjęciu stosownej 

uchwały przez Zarząd Fundacji. 



 

4 

 

3. Dochody Fundacji z nieodpłatnej i odpłatnej działalności, o ile ta zostanie uruchomiona, 

w całości przeznaczane są na jej cele statutowe. 

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 11 

 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji 

c) Fundator 

2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

Rada Fundacji. 

 

§ 12 

 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundację. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 

powołuje swą decyzją Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten 

sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

odwołania lub śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

9. Rada Fundacji powoływana jest na 5 letnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego 

wyboru danej osoby do Rady Fundacji. 

10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku. 
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2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Przewodniczący Rady przesyła informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a 

w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 5 dni przed 

planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy 

członkowie Rady Fundacji.      

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 14 

 

 Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium 

2) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji 

3) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji 

4) pełnienie nadzoru nad działalnością Fundacji 

5) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 

6) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji 

7) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd 

8) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji, w tym sprawozdań     

finansowych 

9) przekazywanie Fundatorowi informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz o 

opinii w przedmiocie sprawozdań merytorycznych, finansowych Fundacji oraz 

sprawozdania z działalności Zarządu Zarządowi 

10) w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego oraz innych sprawozdań z działalności Fundacji w poprzednim roku 

obrachunkowym 

 

 

§ 15 

 

 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 16 

 

1. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym. 

2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu jest 

Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora lub wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiającej mu sprawną realizację jego uprawnień – jego spadkobierca. 

3. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym prezesa i wiceprezesa,  

powoływanych przez Fundatora.  

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
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5. Uchwały zarządu fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym, 

do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w 

tym prezesa Zarządu.  

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos prezesa. 

7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia pisemnej rezygnacji lub 

śmierci członka Zarządu. 

8. Odwołanie członka Zarządu, poprzez Fundatora następuje w przypadku: 

a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji  

członka Zarządu, 

b) długotrwałej choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność 

do sprawowania funkcji, 

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

e) innej okoliczności, istotnej z punku widzenia interesów Fundacji. 

 

§ 17 

 

Kompetencje Zarządu. 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, a w szczególności: 

a) uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji, 

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

d) ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie 

 dla pracowników Fundacji, 

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich 

 do zatwierdzenia Radzie Fundacji, 

f) uchwalanie regulaminów i innych dokumentów organizacyjnych w Fundacji, 

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych 

 do kompetencji innych organów, 

h) wnioskowanie do Fundatora o zmianę Statutu. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 18 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

Fundator 

 

§ 19 

 

Fundator wyraża zgodę na: 

a) zawieranie umów w imieniu Fundacji, których przedmiotem jest świadczenie 

powyżej 50.000 zł, 

b) zawieranie umów w imieniu Fundacji na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
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c) zawieranie umów o pracę w imieniu Fundacji. 

 

 

 

 

§20 

1. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do jej członków organów lub pracowników 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 

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, organów lub pracowników, 

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

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach 

c) wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników 

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

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji 

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich 

2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 21 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony 

wniosek Zarządu. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 22 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 

zmianie cele Fundacji. 

§ 23 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 

przez Fundatora. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 24 
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 25 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej 

skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

 

§ 26 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 


