
 

1 
 

STATUT FUNDACJI ZAZUZI 
 
 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 
Fundacja Zazuzi (dalej „Fundacja”) działa zgodnie z polskim prawem, w oparciu 
o zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991r. Nr 46, 
poz.203) oraz postanowieniami niniejszego statutu (dalej „Statut”). 
 

§2 
 
Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Haręzga (dalej „Fundator”) na czas 
nieokreślony aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Taczewską 
Repertorium A numer 1327/2018 dnia w 23 kwietnia 2018 
 

§3 
 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§4 
 
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. 
 

§5 
 
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§6 
 
Ministrem właściwym jest Minister Edukacji Narodowej. 
 

§7 
 
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Zazuzi. 
2. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po 

zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej. 
 

§8 
 
1. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, oddziały, zakłady, filie, a także 

zakładać spółki i fundacje, jak też przystępować do istniejących spółek. 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym 

wyłącznie realizacji celów statutowych. 
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, dyplomy, 

świadectwa i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom 
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fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji 
celów Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§9 
 
Celem działania Fundacji jest: 
1. Stworzenie i prowadzenie miejsc twórczej edukacji dla dzieci niepełnosprawnych. 
2. Stworzenie i prowadzenie miejsc twórczej edukacji dla młodzieży 

niepełnosprawnej. 
3. Stworzenie i prowadzenie miejsc twórczej edukacji dla dzieci oraz młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi. 
4. Wspomaganie edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi, zarówno niepełnosprawnych jak i szczególnie 
uzdolnionych. 

5. Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami zdrowymi poprzez wspólną 
twórczą edukację. 

6. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 
przedsięwzięć z uwagi na warunki środowiskowe. 

7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki 
zdrowotnej oraz informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prawidłowego 
odżywiania oraz suplementacji. 

8. Działanie na rzecz osób dotkniętych poważnymi, trudno uleczalnymi 
schorzeniami. 

9. Podejmowanie i wspieranie działań w sferze kultury i sportu osób 
niepełnosprawnych i zdrowych. 

10. Ochrona i promocja zdrowia. 
11. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy osobom 

niepełnosprawnym i chorym. 
 

§10 
 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) W zakresie edukacji: 
a) organizowanie, wyposażanie i prowadzenie przedszkoli, i innych form 

wychowania przedszkolnego, 
b) organizowanie, wyposażanie i prowadzenie szkół podstawowych,  
c) organizowanie, wyposażanie i prowadzenie  specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. 
2) W zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży: 

a) organizowanie, wyposażanie i prowadzenie poradni specjalistycznych, 
b) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i koncertów, 

wystaw sztuki, działań informacyjnych, wizyt studyjnych, obozów 
terapeutycznych, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych, 
szkoleniowych, 

c) organizowanie i prowadzenie form wypoczynku dla dzieci o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, 

d) organizowanie działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, 
muzycznych, teatralnych i literackich. 

3) W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
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a) propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat wychowania zdrowia 
i dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego poprzez 
organizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, programów 
profilaktycznych, zdrowotnych, wychowawczych, terapeutycznych, 

b) publikowanie materiałów na temat wspierania rozwoju i poprawy zdrowia, 
c) tłumaczenie i publikacja materiałów na temat wspierania rozwoju 

i poprawy zdrowia, 
d) prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnym i ich 

opiekunów. 
4) Zaopatrywanie prowadzonych przez Fundację placówek w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, materiały niezbędne i przydatne 
w procesie edukacyjnym i rehabilitacyjnym. 
 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie będzie prowadzona tak 
nieodpłatnie jak i w formie działalności gospodarczej. 
 

3. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników oraz 
wolontariuszy. 

 
§11 

 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z Fundacją. 
 
 

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§12 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,00 
(słownie: trzy tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 
1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 

 
§13 

 
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 
 

§14 
 
1. Dochodami Fundacji są: 

– darowizny, spadki i zapisy, 
– dotacje, datki i subwencje, 
– dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych, 
– dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 
– dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji, 
– dochody z działalności gospodarczej i obrotu kapitałem, 
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– dotacje i subwencje, jak i inne formy wsparcia przez instytucje rządowe, 
samorządowe oraz europejskie, 

– odpisy od podatku przekazywane w trybie art. 27 ustawy o działalności 
pożytku publicznego, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu 
organizacji pożytku publicznego, 

– świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC. 
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji 

mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko 
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
§15 

 
Zabrania się : 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

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”. 

2. Przekazywania majątku Fundacji 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. 

3. Wykorzystywania majątku 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. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

5.  
 

ROZDZIAŁ IV – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 

§16 
 
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
§17 

 
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

 PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 

 PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna 

 PKD 88.91.Z -- Opieka dzienna nad dziećmi, 

 PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

 PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 
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 PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

 PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 PKD 47.99 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 

 PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

 PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania 

 PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

 PKD 58– Działalność wydawnicza 

 PKD 73.1 - Reklama 
 

§18 
 
1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów 

statutowych określonych w art. 9 Statutu tj. na realizację celów pożytku 
publicznego. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych zakładów. 

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi. 
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika 

podejmuje Zarząd. 
5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów 

i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 
6. Kierownik zakładu działa samodzielnie w ramach udzielonego mu przez Zarząd 

pełnomocnictwa. 
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. 
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez 
Zarząd Fundacji. 

 
§19 

 
1. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność 

dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej 
z postanowień Statutu. 

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na 
wynagrodzenia określa Zarząd. 

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej 
podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. 
 
 

ROZDZIAŁ V – ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI 
 

§20 
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1. Organami Fundacji są: 
a) Zarząd, 
b) Rada Fundacji. 

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu. 
 

§21 
Zarząd 

 
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes.  
2. Skład Zarządu jest powoływany przez Fundatora. W skład Zarządu może 

wchodzić Fundator. 
3. W przypadku rezygnacji Prezesa z pełnienia swojej funkcji bądź jego śmierci, 

nowego Prezesa powołuje Fundator.  
4. Czas trwania kadencji Prezesa jest nieoznaczony. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) śmierci, 
d) odwołania przez Fundatora. 

6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
7. Prezes może świadczyć pracę na rzecz Fundacji. 
 

§22 
 
Do kompetencji Zarządu należy: 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
c) realizacja celów statutowych, 
d) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
i) podejmowanie decyzji o zmianie celu Fundacji (pod warunkiem, 

iż zachowana zostanie spójność z zakresem działań opisanym w Rozdziale II 
Statutu). 

j) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu, 
k) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 

i ruchomego, 
l) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 
m) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

§23 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. 
4. Prezes posiada kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji. 
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5. Prezes posiada kompetencje do samodzielnego reprezentowania Fundacji 
i zaciągania zobowiązań majątkowych 

 
§24 

Rada Fundacji 
 
1. Rada Fundacji pełni funkcje doradcze dla działań Fundacji. 
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy wyrażanie opinii w sprawach 

przestawionych przez Zarząd. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzą co najmniej trzy osoby. 
4. Członków Rady Fundacji powołuje Zarząd. 
5. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata. Funkcję członka Rady Fundacji można 

pełnić więcej niż jedną kadencję. 
6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą: 

a) upływu kadencji, 
b) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Fundacji,  
c) odwołania, 
d) śmierci. 

7. Odwołanie członka Rady może uchwalić Zarząd. 
8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub 

z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to 
posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez 
wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji. 

9. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu. 
11. Członkowie Rady Fundacji pobierają wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach 

tego organu w wysokości jaka będzie ustalona przez Zarząd. 
 

ROZDZIAŁ VI – ZMIANA STATUTU 
 

§25 
 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie. 
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
cz 

§26 
 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie. 
 

§27 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra. 
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3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednomyślnie. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających organizacji 
o zbliżonych celach. 

 
§28 

 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku 
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 
 

§29 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 
 
 
 

Katowice dnia 11.07.2018  
——————————- 
 


