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Preambuła 

W związku ze złożeniem przez Małgorzatę Sokołowską w dniu 1 września 2018 roku wniosku 
o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Bombonierka oraz wyrażeniem 
przez nią woli zrzeczenia się wszelkich praw i obowiązków wynikających z roli Fundatora 
Fundacji Rozwoju Bombonierka, które zapewnią jej definitywne zakończenie współpracy z 
Fundacją Rozwoju Bombonierka w każdym obszarze działalności fundacji, przyjęto nową 
wersję statutu odzwierciedlającą powyższe okoliczności.   

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Bombonierka, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona została przez Katarzynę Cioch i Małgorzatę Sokołowską aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Przemysława Kolbusza w kancelarii 
notarialnej w Gdyni przy ul. Legionów 62/4 w dniu 11 lutego 2015 roku. 

2. W związku ze złożoną przez Małgorzatę Sokołowską deklaracją, o której mowa w 
preambule, jeśli w niniejszym statucie mowa o Fundatorze, który ma prawo 
wykonawcze przewidzianych w statucie działań, to mowa o Katarzynie Cioch.  

3. Fundacja, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.  

4. Fundacja jest apartyjna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 
5. Fundacja ma osobowość prawną. 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 

miasto Gdynia. 
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§3 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§4 

1. Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest minister właściwy do spraw 
edukacji. 

§5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne 
jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji 
społecznych o podobnym charakterze działania. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym charakterze.  
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§6 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla Fundacji lub realizującym cele zbieżne z celami Fundacji. 

2. Każdy, kto dokona na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej 
w wysokości równej co najmniej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) lub 
równowartość tej kwoty w innej walucie uzyska, o ile wyrazi stosowne życzenie, tytuł 
Sponsora Fundacji.  

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji 

§7 

1. Celem Fundacji jest: 
a. wzmocnienie tolerancji społecznej, poprawa współpracy międzyludzkiej 

i międzypokoleniowej oraz wyrównywanie szans grup wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

b. wzmocnienie więzi w rodzinie i społeczności lokalnej; 
c. zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału, talentów i możliwości 

jednostek oraz grup społecznych dla dobra wspólnego. 
2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 
a. inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego; 
b. organizację przedsięwzięć i wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, 

oświaty, wychowania i rozwoju; 
c. wspieranie rodziny, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochronę praw dziecka; 
d. wzmacnianie więzi wspólnotowych społeczności lokalnych, w szczególności 

poprzez organizację przedsięwzięć i prowadzenie działalności wspomagającej 
rozwój postaw obywatelskich w kierunku dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem oraz postaw wspólnotowych; 

e. promocję i organizację wolontariatu i działalności charytatywnej; 
f. propagowanie idei ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnianie 

i popularyzację zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, 
w szczególności poprzez: organizację przedsięwzięć i wszelkich form 
aktywności z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i 
krajoznawstwa. 

g. upowszechnianie i popularyzację kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego; 

h. popularyzację ekologii i ochrony środowiska naturalnego;  
i. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i wszelkich form edukacji grupowej i 

indywidualnej oraz wymiany doświadczeń; 
j. działalność wydawniczą, publikacje i wystąpienia publiczne; 
k. współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorcami, 

władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, 
placówkami naukowo-dydaktycznymi i uczelniami wyższymi oraz ośrodkami 
artystyczno-kulturalnymi w zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji; 

l. pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, 
darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem. 
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Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 

§8 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§9 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności mogą pochodzić 
w szczególności z: 

− funduszu założycielskiego; 
− darowizn, spadków; 
− dotacji i subwencji oraz grantów; 
− dochodów z przedmiotów darowizn, zbiórek i imprez publicznych; 
− dochodów z majątku Fundacji; 
− odsetek bankowych; 
− środków pozyskanych z funduszy prywatnych, samorządowych, państwowych 

i międzynarodowych; 
− innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 

Rozdział IV Władze Fundacji 

§ 10 

1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd. 

§ 11 

1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób w tym: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 
Zarządu. 

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora. 
3. W przypadku, gdy, z przyczyn losowych, Fundator nie będzie w stanie wykonywać 

swoich obowiązków, może go reprezentować wcześniej ustalony Pełnomocnik.   
4. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały na czas 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 członka Zarządu; 
d. odwołania przez Fundatora, które uzasadnia Fundator. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

7. Jeżeli nastąpi ustanie członkostwa któregokolwiek z członków Zarządu, Fundator 
uzupełnia niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez statut. 

§12 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
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b. realizacja celów statutowych; 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu; 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
g. przedstawianie Fundatorom propozycji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji 

oraz jej likwidacji. 
3. Zarząd sporządza raz w roku sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 
4. Sprawozdania Zarządu są zatwierdzane przez Fundatora.  

§13 

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

§14 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. 
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać 

jeden członek Zarządu. 
3. Zarząd Fundacji może ustanawiać Pełnomocników do dokonywania czynności 

określonego rodzaju lub do dokonania określonej czynności. 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

§15 

1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, 
określonych w akcie założycielskim. 

2. Zmiany Statutu uchwala Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiana Statutu 
Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

§16 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, o podobnych celach statutowych, 
na zasadach określonych przez zainteresowane strony. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej 
uchwały. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

§17 

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

§18 

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub za jego zgodą 
Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały. 

§19 
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1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami 
Fundacji, w szczególności na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji 
o zbliżonych celach. 

§20 

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

 

 

 


