
 
 

 
 

STATUT FUNDACJI  
 
 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne  
 

Paragraf 1. 
 

1. Niniejsza fundacja (dalej zwana "Fundacją"), posiada nazwę Fundacja PUSTELNIA.PL.  
2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 
203 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.  

3. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:  
a. Barbarę Pieronek 
b. Mieczysława Pieronek 
c. Andrzeja Muszala 
w dniu 11 grudnia 2012 roku aktem notarialnym Rep. A nr 10141/2012 sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej przy ul. Topolowej 11  w Krakowie, zmienionym w dniu 30 stycznia 2013 roku aktem 
notarialnym Rep. A nr 734/2013 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przy ul. Topolowej 11 w 
Krakowie.  

 
Paragraf 2. 

 
1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, woj. małopolskie.  
3. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na 

podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie 
określonych zadań lub czynności. Przy czym, Fundacja winna opierać swoją działalność na pracy 
wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w 
formie wolontariatu.  

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  
5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.  

 
 
Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji  
 

Paragraf 3. 
 

1. Celami Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna, dobroczynna, obywatelska, w zakresie kultury 
fizycznej i sportu oraz w zakresie kultu religijnego, a to:  
a) dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego człowieka,  
b) powołanie i prowadzenie rekolekcyjnych ośrodków spotkań dla młodzieży i ludzi dorosłych, 
c) udzielanie pomocy wychowawczej, materialnej i duchowej młodzieży pracującej, studiującej  

i osobom dorosłym, 
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d) działalność w zakresie promowania kultury polskiej w kraju i za granicą, 
e) popularyzacja idei zjednoczonej Europy w duchu otwartości na różne kultury, 
f) upowszechnianie wiedzy na temat duchowych i kulturowych związków pomiędzy Wschodem a 

Zachodem, 
g) inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami młodzieży różnych krajów w 

duchu tolerancji, otwartości i dialogu, 
h) promocja i organizacja wolontariatu,   
i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o charakterze 

wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby niesamodzielne,  
j) działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań pożytku 

publicznego określonych ustawą; w szczególności integrowanie partnerów społecznych 
skupionych wokół szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, 

k) organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych połączona  z działalnością edukacyjną    
i wychowawczą, 

l) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; edukacja przez sztukę. 
2. Przy osiąganiu celów wskazanych w §3 ust. 1, Fundacja winna w miarę możliwości podejmować 

działania tak, aby jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie wspierać inicjatywy Fundacji 
w zakresie realizacji działań, wskazanych w §3 ust. 1.  

3. Cele Fundacji, o których mowa w §3 ust. 1, realizowane będą poprzez:  
a) działalność edukacyjno-kulturalną wśród młodzieży i osób dorosłych,  
b) logistyczne oraz finansowe wspieranie oraz koordynację inicjatyw mających na celu wzajemne 

przełamywanie barier i stereotypów,  
c) organizację kongresów,  sympozjów i konferencji naukowych, imprez kulturalnych i sportowych, 

kolonii, obozów, koncertów i szkoleń  z udziałem przedstawicieli innych państw,  
d) propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności międzynarodowej,  
e) popularyzację i wdrażanie osiągnięć innych państw, w szczególności krajów Unii Europejskiej, 

rozpowszechnianie idei zjednoczonej Europy i jej chrześcijańskich korzeni, 
f) wszelkie formy promocji i upowszechnianie idei wolontariatu w Polsce i zagranicą,  
g) organizowanie zbiórek publicznych na realizację celów statutowych,  
h) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, osób prawnych 

i fizycznych w Polsce i zagranicą,  
i) prowadzenie ośrodków edukacyjnych, wychowawczych i rekolekcyjnych, 
j) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remoncie lub 

modernizacji ośrodków edukacyjnych, wychowawczych i rekolekcyjnych, 
k) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, religijnych i sportowych, w szczególności o 

charakterze edukacyjnym, wychowawczym i charytatywnym,  
l) działalność wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych oraz innych 

form udostępniania wiedzy,  
m) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,  
n) dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, 

nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnych kontaktów z osobami i grupami w kraju i za granicą w 
celu wymiany kulturalnej i naukowej oraz działalności charytatywnej i religijnej. 

4. Działania wymienione w ust. 3 mogą być prowadzone jako nieodpłatna działalność pożytku 
publicznego. 

5. Działania wymienione w ust. 3 mogą być prowadzone jako odpłatna działalność pożytku publicznego. 
6. Określone w §3 ust. 1 cele Fundacji oraz określone w &3 ust. 3 sposoby realizacji tych celów mogą być 

zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.  
 

Paragraf 4. 
 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu 
dochodu na cele statutowe Fundacji.  

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  
a) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z) 
b) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) 
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c) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 
d) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 
e) wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 
f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 
g) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 

63.11.Z) 
h) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 
i) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) 
j) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) 
k) opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z) 
l) nauka języków obcych (PKD 85.59.A) 
m) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 
n) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
o) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 
p) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) 
q) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z) 
r) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 
s) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z) 
t) chów i hodowla owiec i kóz (PKD 01.45.Z) 
u) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.50.Z) 
v) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z) 
w) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 
x) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z)  
y) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (PKD 77.40.Z)  
z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)  
aa) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 

(PKD 02.10.Z) 
bb) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
cc) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 
dd) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z) 
ee) pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.51.B) 
ff) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z) 
gg) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

 
 
Rozdział III. Majątek Fundacji  
 

Paragraf 5. 
 
Majątek Fundacji stanowią:  

a) fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów i określony w akcie fundacyjnym, tj.  kwota w 
wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące), z czego 2.000 zł (słownie: dwa tysiące) przeznaczone na 
działalność statutową i 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) przeznaczony na działalność gospodarczą, 

b) inne prawa majątkowe i niemajątkowe, w tym nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa 
nabyte w toku działalności przez Fundację, w szczególności środki uzyskane z odsetek z lokat 
bankowych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, darowizn, spadków, zapisów 
zwykłych i zapisów windykacyjnych  oraz innych źródeł dochodu. 
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Paragraf 6. 
 

Dochody Fundacji pochodzą ze źródeł, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności z:  

a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych i zapisów windykacyjnych,  
b) dotacji i subwencji osób prawnych,  
c) dochodów ze zbiórek publicznych,  
d) odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,  
e) nieruchomości i praw majątkowych,  
f) prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu.  

 
Paragraf 7. 

 
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów 

statutowych. 
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
 

Paragraf 8. 
 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest uchwalony przez Zarząd Fundacji plan dochodów            
i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany przez Radę Fundacji.  

 
 

Rozdział IV. Organy Fundacji  
 

Paragraf 9. 
 

Organami Fundacji są:  
a)  Rada Fundacji, 
b)  Zarząd Fundacji.  

 
Paragraf 10. 

 
1. Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków.  
2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady Fundacji. 
3. Pierwszy skład członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy na okres 7 lat. Kolejnego członka Rady 

Fundacji powołują każdorazowo pozostali członkowie Rady Fundacji. Każdy członek Rady Fundacji 
może być wybierany po raz kolejny do Rady Fundacji, chyba że naruszałoby to bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

4. Rada Fundacji, z ważnych powodów, może odwołać członka Rady Fundacji przed upływem kadencji.  
Rada Fundacji odwołuje członka Rady w drodze uchwały powziętej większością 2/3 oddanych głosów. 
W takim wypadku mandat tego członka wygasa.  

5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji może nastąpić wskutek upływu czasu, o którym mowa 
jest w §10 ust. 2, śmierci tego członka, jego odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w 
innych przypadkach wskazanych w bezwzględnie  obowiązujących przepisach prawa.  

 
Paragraf 11. 

 
1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie wybierają Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego/ych Rady Fundacji.  
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji lub 

każdego członka Zarządu Fundacji. Rada Fundacji zbiera się co najmniej  raz do roku.  
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3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub w wypadku jego nieobecności  
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.  

4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 
Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.  

5. W szczególnych przypadkach, decyzje Rady Fundacji mogą zapaść w trybie obiegowym, w tym z 
użyciem drogi mailowej lub środków telekomunikacji lub wideokomunikacji z koniecznością pisemnego 
potwierdzenia. Tryb obiegowy nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji oraz 
decyzji personalnych.  

6. Członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady bez prawa głosu stanowiącego. 
7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania 

wyjaśnień od członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji.  
 

Paragraf 12. 
 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:  
a) opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Fundacji, rocznych planów finansowych 

Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowanych przez Zarząd Fundacji, 
b) zatwierdzanie kierunków i metod działania Fundacji oraz zasad wydatkowania środków 

Fundacji zaproponowanych przez Zarząd Fundacji,  
c) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie z nimi stosownych 

umów,  
d) ocena pracy Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium dla poszczególnych Członków 

Zarządu Fundacji, 
e) nadzór nad działalnością i majątkiem Fundacji,  
f) decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek, biur, przedstawicielstw oraz oddziałów,  
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, wydzieleniu i przekształceniu części 

organizacyjnej Fundacji w inną fundację, likwidacji Fundacji, 
h) decydowanie o wysokości zobowiązań, jakie Zarząd Fundacji może zaciągnąć w danym roku 

obrachunkowym, 
i) udzielenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości przez Fundację,  
j) ustanawianie odznak, medali honorowych i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla Fundacji,  
k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.  

2. Dla wspierania i promowania celów Fundacji, Rada Fundacji może powołać Konwent Ambasadorów.  
Konwent Ambasadorów stanowi ciało doradcze Rady Fundacji, bez uprawnień do podejmowania 
jakichkolwiek decyzji odnośnie Fundacji. Zasady powoływania i odwoływania członków, ich ilość oraz 
działalność Konwentu Ambasadorów określa Rada Fundacji w odrębnym regulaminie. Członkowie 
Konwentu pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do żądania zwrotu kosztów za pełnienie swoich 
funkcji.  

 
Paragraf 13. 

 
1. Zarząd Fundacji jest organem, który kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej Statutem oraz 

reprezentuje  Fundacje na zewnątrz.  
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.  
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Radę Fundacji, która powierza jednemu z Członków 

Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na daną kadencję. Rada Fundacji może powierzyć jednemu 
bądź dwóm Członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.  

4. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.  
5. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji jedyny członek Zarządu samodzielnie składa 

oświadczenia woli w imieniu Fundacji.  
6. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji: 

a) w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 3.000,00 zł, (słownie: trzy tysiące) 
uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, 
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b) w sprawach niemajątkowych oraz majątkowych do kwoty 3.000 zł, (słownie: trzy tysiące) 
uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.  

7. W razie powołania wieloosobowego Zarządu Fundacji uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą 
większością głosów  oddanych. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch 
Członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu lub 
ustanowionego przez niego przewodniczącego obrad.  

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes co najmniej raz na kwartał, oraz w miarę potrzeb. Posiedzenie 
Zarządu Fundacji może być zwołane również na wniosek Rady Fundacji lub każdego członka Zarządu.  

9. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na okres 5 letniej kadencji. 
10. Ustępujący członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybierani ponownie.  

 
Paragraf 14. 

 
Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek: 

1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,  
2. śmierci,  
3. pozbawienia praw publicznych, 
4. całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,  
5. odwołania przez Radę Fundacji. 

 
Paragraf 15. 

 
Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji, nie określone w przepisach bezwzględnie obowiązujących 
jak również w niniejszym statucie, może określić regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony 
przez Radę Fundacji.  
 
 
Rozdział V. Zmiana Statutu Fundacji  

 
Paragraf 16. 

 
1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji, na podstawie zgłoszonych propozycji zmian statutu, zgodnie z 

§16 ust. 2. Rada Fundacji może zmienić Statut na mocy uchwały powziętej większością ¾ głosów 
oddanych przy obecności wszystkich członków Rady.  

2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie przez Zarząd Fundacji w formie 
uchwały.  

3. Statut nie może zostać zmieniony w zakresie §16 statutu.  
 
 
Rozdział VI. Likwidacja Fundacji  

 
Paragraf 17. 

 
O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji.  
 

Paragraf 18. 
 

1. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji.  
2. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w 

szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności.  
 

Paragraf 19. 
 

W razie likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cele statutowe organizacji prowadzącej 
działalność o podobnym charakterze. 


