
STATUT FUND ACJI  

„FUND ACJ A MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

Rozdzia ł  I
Postanowienia  ogólne

§ 1

1. Fundacja  pod  nazwą  „FUNDACJA MOGĘ  SIĘ  UCZYĆ”,  zwana  dalej  „Fundacją”,
została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii  Notarialnej  Anny
Mrotek przy ul.  Niedźwiedziej  9/3  w Bydgoszczy dnia  27.11.2014 repetytorium A nr
5281/2014  przez  jej  Fundatora,  Magdalenę  Poros  (nr  PESEL:  82081802261),
zamieszkałą w Bydgoszczy przy ul. Nasypowej 51 (85-342) Bydgoszcz, zwaną dalej
„Fundatorem”,  i  działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

4. Fundacja ma osobowość prawną.

Rozdzia ł  I I
Cele ,  zasady i  formy dzia ła lności  Fundacj i

1
§ 2

Celem Fundacji jest:

a. niesienie społecznie  użytecznej  pomocy humanitarnej,  edukacyjnej,  rozwojowej,
oświatowej  i  charytatywnej  na rzecz ubogich dzieci  i  młodzieży,  a także wobec
sprawujących pieczę nad nimi osób dorosłych,

b. podejmowanie, koordynowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty
wśród dzieci i osób mających do niej utrudniony dostęp,

c. niesienie  pomocy  placówkom  szkolnym,  wychowawczym,  oświatowym
i opiekuńczym,

d. stymulowanie społecznej dyskusji na temat problemu głodu, ubóstwa oraz dostępu
do oświaty i edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie.

§ 3

1. Cele określone w § 2 powyżej Fundacja realizuje poprzez podejmowane na rzecz osób
i placówek wskazanych w § 2 następujące działania:

1 | S t r o n a



STATUT FUND ACJI  

„FUND ACJ A MOGĘ SIĘ UCZYĆ”

a. wspieranie  finansowe i  rzeczowe  ubogich  dzieci  oraz  młodzieży,  a  także  osób
dorosłych sprawujących nad nimi pieczę,

b. wspieranie  finansowe  i  rzeczowe  placówek  szkolnych,  wychowawczych,
oświatowych i opiekuńczych,

c. wspieranie finansowe oraz rzeczowe placówek, instytucji oraz innych organizacji
pozarządowych których zadaniem jest  prowadzenie działalności  ukierunkowanej
na realizację celów, o których mowa w § 2 powyżej,

d. organizowanie,  pozyskiwanie,  finansowanie,  przewóz  i  dystrybucja  środków
pomocy, w  tym  w  szczególności  środków  pomocy  w  postaci  materiałów
edukacyjnych,  żywności,  środków  higieny  i  innych  artykułów  niezbędnych  do
realizacji  potrzeb  życia  codziennego  osób  i  placówek,  o  których  mowa  w §  2
powyżej i w zakresie w tym paragrafie wskazanym, 

e. organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych, wystaw, pokazów, konferencji
i  wykładów, dotyczących zagadnień i  tematów związanych z celami statutowymi
Fundacji,

f. zbieranie, badanie, analiza oraz gromadzenie informacji o potrzebach pomocy,

g. organizowanie zbiórek publicznych, 

h. redagowanie i kierowanie portalem www.mogesieuczyc.pl,

i. upowszechnianie  w  Internecie  oraz  w  innych  środkach  masowego  przekazu
artykułów  prasowych,  reportaży,  wywiadów  oraz  innych  informacji,  w zakresie
objętym celami statutowymi Fundacji.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania  celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  działalność  także  poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Działalność,  o  której  mowa  w §  3  ma  w całości  charakter  nieodpłatny.  Fundacja  nie
prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdzia ł  I I I
Majątek i  dochody Fundacj i

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset
złotych), a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w czasie jej działania.
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2. Majątek i dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczone w całości na realizację
celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.

§ 6

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. darowizn Fundatora na rzecz Fundacji,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. datków, dotacji, subwencji oraz grantów,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju oraz za granicą, w

razie ich osiągnięcia,
f. innych dochodów z majątku Fundacji,
g. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie lub odpłatnie,
h. innych wpływów.

§ 7

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, datków, dotacji, subwencji oraz
grantów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.

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

Rozdzia ł  IV
Zasady gospodarki  f inansowej

§ 8

1. Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgi  rachunkowe  na  zasadach
określonych odrębnymi przepisami i zgodnie z tymi przepisami.

2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Sprawozdania roczne z działalności Fundacji – finansowe i merytoryczne – podawane
są do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu (postanowienie to nie uchyla
innych  obowiązków  w  zakresie  upubliczniania  sprawozdań  i  innych  informacji  o
Fundacji i jej działalności).
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Rozdzia ł  V
Organy Fundacj i

§ 9

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Skład  pierwszego  Zarządu  Fundacji  wskazuje  Fundator  w  drodze  pisemnego

oświadczenia. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji jako Prezes jej
Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci Członka Zarządu, utraty przez niego
zdolności  do  czynności  prawnych,  sądowego  pozbawienia  praw  publicznych  bądź
rezygnacji  z  piastowania  tej  funkcji.  Ponadto  każdy  Członek  Zarządu  może  zostać
odwołany w drodze jednomyślnej uchwały pozostałych dwóch Członków Zarządu wraz
z jednoczesnym wskazaniem następcy odwoływanego Członka Zarządu.  

§ 11

1. Zarząd kieruje  działalnością  Fundacji  i  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  oraz  podejmuje
decyzje we wszystkich jej sprawach. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności
dokonywanie  zmian  w  statucie,  w  tym  rozszerzanie  katalogu  celów  statutowych
Fundacji w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw
należących do zadań Fundacji.

§ 12

Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  składać  może  każdy  z  Członków  Zarządu
samodzielnie.
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§ 13

1. Prezes  Zarządu  kieruje  jego  pracami,  a  w  szczególności  zwołuje  i  przewodniczy
posiedzeniom Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają  się  w miarę potrzeb,  nie  rzadziej  jednak niż  raz na
kwartał.

3. Zarząd podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach w formie  uchwał  zapadających zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.  W razie  równej  liczby
głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest
na nim obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie
zostali  prawidłowo  powiadomieni  o  terminie  i  przedmiocie  posiedzenia  Zarządu
Fundacji.

§ 14

Członkowie  Zarządu  nie  pobierają  wynagrodzenia  za  udział  w  pracach  tego  organu,
jednakże  mogą  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  domagać  się  zwrotu
poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  w  statucie,  w  tym  rozszerzanie  katalogu  celów
statutowych  Fundacji.  Zmian  w  statucie  Fundacji  dokonuje  Zarząd  Fundacji  w drodze
jednomyślnej uchwały.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji winny zostać przeznaczone

na  rzecz  działających  w  Rzeczpospolitej  Polskiej  fundacji  
o zbliżonych celach.
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