
Załacznik nr 1 do uchwały 5/2014 z dn. 14.04.2014 r.

STATUT 
Fundacji 33

przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji 33 nr 5/2014 
 w dn. 14.04.2014 r.

wersja ujednolicona

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja 33, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym rep. A 
numer 470/2014, sporządzonym w dniu 04.02.2014 r. przez Notariusza Pawła Ziemiańczyka 
działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 
fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 
ze zm.) oraz niniejszego Statutu.  

§ 2.
  

1. Fundacja  posiada  osobowość  prawną.  Fundacja  prowadzi  działalność  na  podstawie 
obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej. 
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji  jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  przy czym w zakresie  

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne. 

§ 4.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą,  posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i  przyznawać je wraz z  
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,  
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 



Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celem Fundacji jest: 

1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2. ochrona, promocja oraz edukacja w zakresie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa 

narodowego oraz promocja polskiej kultury i sztuki na świecie;
3. edukacja kulturowa, historyczna i medialna
4. wspieranie dialogu międzykulturowego;
5. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. wspieranie i promocja współpracy międzynarodowej i polskiej polityki zagranicznej;
7. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą;
8. działania mające na celu pomoc, aktywizację, integrację i służące wyrównywaniu szans grup 

słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczące w szczególności takich grup, 
jak: niepełnosprawni, mniejszości etniczne i narodowe, religijne oraz innych grup narażonych 
na dyskryminację ze względu na płeć wiek, orientację seksualną, położenie ekonomiczne i 
inne;

9. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom
10. edukacja i działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w 

tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 
11. działalność na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków - matek, ojców, dzieci, opiekunów, 

kobiet w ciąży, osób planujących dzieci a także babć i dziadków 
12. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich oraz praw 

konsumentów;
13. wspieranie procesów zmierzających do przybliżenia społeczeństwu idei i zasad na których 

oparte są demokracja i integracja europejska;
14. organizacja, promocja i szerzenie idei wolontariatu pracowniczego  i społecznego;
15. prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

oraz promowanie przedsiębiorstw, instytucji, placówek i  miejsc działających w duchu 
poszanowania praw człowieka i zasad odpowiedzialności społecznej;

16. prowadzenie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz 
promocyjnie inne organizacje pozarządowe;

17. promowanie podejmowanych przez inne podmioty akcji charytatywnych, społecznych, 
kulturalnych i ekologicznych.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:
a. wspieranie promocyjne i organizacyjne innowacyjnych projektów na rzecz środowiska 

lokalnego oraz organizacja własnych działań (warsztatów, happeningów, akcji 
promocyjnych) aktywizujących społeczności lokalne; 



b. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, 
spotkań, warsztatów, wystaw, targów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 
edukacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej oraz badań w zakresie objętym celami 
Fundacji;

c. inicjowanie i organizowanie akcji i działań kulturalnych, ekologicznych i charytatywnych,  
takich jak wycieczki, festyny, wernisaże, wystawy, aukcje, konkursy i koncerty, mających 
na celu podniesienie stanu wiedzy, promocję wybranego tematu, zmianę postawy 
społecznej lub działań mających na celu zebranie środków finansowych, rzeczowych jak i 
niematerialnych na rzecz działań statutowych Fundacji;

d. promowanie celów Fundacji oraz celów i działań organizacji i osób fizycznych, zbieżnych z 
celami Fundacji w środkach masowego przekazu: wspieranie działań informacyjnych, 
przeprowadzanie kampanii społecznych, tworzenie biuletynów, serwisów www, bądź 
innych  form komunikacji z odbiorcami w formie jednorazowej, periodycznej lub ciągłej

e. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój umiejętności społecznych, poprzez 
organizację lub współpracę przy organizacji warsztatów, szkoleń kursów i innych form 
kształcenia szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub narażonych 
na dyskryminację;

f. budowanie partnerstw oraz koalicji z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami 
administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także 
zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji; 

g. organizowanie i finansowanie obozów, wycieczek, mających na celu szerzenie wiedzy w 
zakresie działań statutowych Fundacji; 

h. organizowanie festiwali, koncertów i innych imprez artystycznych sprzyjających celom 
Fundacji; 

i. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
j. rzecznictwo interesów grup niedostosowanych społecznie i dyskryminowanych m.in. 

poprzez aktywizację kulturalna (organizację wyjazdów, wycieczek, wystaw itp.), 
społeczną (organizację warsztatów integracyjnych i edukacyjnych) oraz działalność 
informacyjną skierowaną zarówno do społeczeństwa, jak i do jednostek administracji 
publicznej; 

k. wyróżnianie i nagradzanie, organizowanie konkursów dla firm, instytucji, placówek i 
 miejsc działających w duchu poszanowania praw człowieka i zasad odpowiedzialnego 
biznesu;

l. wspieranie rodzin poprzez organizację własnych warsztatów i zajęć edukacyjnych i 
rozrywkowych oraz promocję działań podejmowanych przez inne organizacje i instytucje, 
skierowanych do tej grupy odbiorców;

2. Fundacja  może  realizować  cele  statutowe  także  poprzez  członkostwo  w  organizacjach 
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z 
celem Fundacji. 

3. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać 
w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

4. Działania opisane w ust.1 mogą być prowadzone nieodpłatnie lub w formie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego.

5. Fundacja może prowadzić programy własne lub wspierać projekty zewnętrzne.

§ 8.
Żadne przejawy  działalności  Fundacji  nie  powinny być  interpretowane jako zastępowanie 
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

Rozdział III



MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji  stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)  
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10.

Przychodami Fundacji są: 

1. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek 
organizacyjnych, otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy; 

2. subwencje osób prawnych i fizycznych; 
3. dotacje; 
4. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego; 
5. wpływy ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
6. odsetki bankowe, dochody z tytułu udziału w spółkach i inne zyski z lokat kapitału; 
7. środki pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację  celów  Fundacji  tylko  z  poszanowaniem  woli  spadkobierców  lub  donatorów. 
Darczyńca,  przekazując  Fundacji  środki  majątkowe,  może  zastrzec,  że  środki  te  mają  być 
przeznaczone na określony rodzaj  działalności  Fundacji.  Zarząd Fundacji  może nie przyjąć 
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. 
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z której całkowity dochód 
zostanie przeznaczony na realizacje jej celów statutowych. Decyzję o rozpoczęciu działalności  
gospodarczej  podejmuje  jednogłośnie  Zarząd  Fundacji  po  wcześniejszym  uzyskaniu  zgody 
Fundatorów.

Rozdział IV

ORGANY I SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§ 14.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Kolegium Fundatorów.



§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch i nie więcej niż czterech członków. Zarząd może 
wybierać ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Fundatorzy powołują na czas nieokreślony Członków Zarządu i mogą ich odwołać.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: 

a. złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do wiadomości pozostałych Członków Zarządu 
b. śmierci; 
c. odwołania;

4. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 16.

Zarząd działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do  Zarządu  należą  wszelkie  uprawnienia  niezastrzeżone  dla  Kolegium  Fundatorów,  a  w 

szczególności: 
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
b. uchwalanie regulaminów; 
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
d. dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez 

Fundację  w  celu  osiągania  jej  celów  statutowych  zgodnie  z  misją  Fundacji, 
programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem; 

e. ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia 
pracowników Fundacji; 

f. podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nie  przekazanych  do  kompetencji 
innych organów; 

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
h. udzielania pełnomocnictw; 
i. tworzenie  i  organizowanie biura Fundacji  oraz niezbędnych stałych lub doraźnych 

jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i 
określenie zasad i zakresu działania; 

j. dokonywanie zmian w statucie Fundacji; 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu,
5. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw 

należących do zadań Fundacji. 

§ 18 

1. W skład Kolegium Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
2. Fundatorzy podejmują decyzję jednomyślnie.
3. Do uprawnień Kolegium Fundatorów należy:

a. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
b. Przyjmowanie sprawozdań rocznych Fundacji (z zastrzeżeniem ustępu 4)

4. W przypadku, gdy Fundatorzy wchodzą w skład Zarządu, Zarząd przygotowyje i  przyjmuje  
sprawozdanie.



5. W przypadku śmierci Fundatorów ich uprawnienia przejmuje aktualny Zarząd Fundacji. 

§ 19.

1. W  sprawach  dotyczących  zatrudnienia  pracowników  oraz  w  sprawach  związanych z 
zaciąganiem zobowiązań majątkowych nie przekraczających 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych 
– oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy Członek Zarządu. 

2. W sprawach związanych z  zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej  10  000 złotych 
oraz wszelkich innych sprawach oświadczenia woli składa dwóch Członków Zarządu łącznie. 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 19.

Statut Fundacji  i  cel Fundacji  mogą być zmienione. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany 
celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i  
celu działania Fundacji podejmuje Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

§ 20.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają większością  głosów przy obecności wszystkich członków i dla swej skuteczności 
wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy. 

Rozdział V

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21.

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

§ 22.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają większością głosów 
przy obecności wszystkich członków.

§ 23.

1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji. 
2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji. 
3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne



4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
decyzji Likwidatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 


