
Fundacja Web-Korki 

STATUT 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja nazywa się: Fundacja „Web-Korki” (zwana dalej Fundacją), ustanowiona przez 

Fundatora Olgę Kotyk, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Liliannę Drewniak-Żabę, 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, 

poz.  203 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie   (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu (dalej jako 

„Statut”). 

2. Fundacja jest organizacją pozarządową, która służy pomocą polskiemu społeczeństwu i działa 

na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach, o organizacjach pożytku publicznego i 

wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.  

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

4. Działalność fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

4. Nadzór nad Fundacją w zakresie zgodności jej działania z przepisami prawa, statutem oraz 

celem w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Właściwy do Spraw Edukacji i Nauki.  

5. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji ze wskazaniem jej nazwy, a także 

posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji. 

6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, instytucjom oraz organizacjom zasłużonym 

dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej 

granicami. 



2. Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych organizacji z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa 

międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczystego 

kontrahentów zagranicznych. 

3. Jednocześnie wskazuje się, że Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa (w tym 

zagraniczne) oraz inne placówki, a także przystępować do spółek lub innych organizacji posiadających 

albo nie posiadających osobowości prawnej. 

 

II. Majątek Fundacji 

§ 4 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100).   

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

3. Fundacja realizuje osiągnięcie celów statutowych Fundacji poprzez prowadzenie działalności 

pożytku publicznego w sposób nieodpłatny. 

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 5 

1. Dochody fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji 

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

2. Źródła dochodów fundacji będą stanowić darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, 

dochody ze zbiórek. 

3. Środki stanowiące dochody Fundacji mogą zostać przeznaczone na wybraną dowolną realizację 

celu Fundacji, zgodnego ze statutem. 

4. Jednocześnie wskazuje się, że ofiarodawca może zastrzec sobie anonimowość. 

5. Fundacja może tworzyć i znosić fundusze, w tym o charakterze celowym. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje się, że księga rachunkowa 

będzie prowadzona oddzielnie od działalności statutowej. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd decyduje o złożeniu przez Fundację 

oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 



 

§ 7 

Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

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". 

b. przekazywania  majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

III. Władze fundacji 

§ 8 

1. Organem fundacji jest Zarząd. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Fundacji oraz 

reprezentującym ją na zewnątrz.  

3. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. 

4. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych 

5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatora.  

6. Pierwszym prezesem zarządu jest fundator. 

7. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania przez Fundatora 

ze składu zarządu. 

8. Funkcję członka zarządu, w tym Prezesa Zarządu może pełnić również Fundator. 

9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Wiceprezes Zarządu może w zastępstwie za Prezesa 

na podstawie upoważnienia pisemnego kierować pracami Zarządu Fundacji. 



10. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie. Jednakże 

mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w realizacji konkretnego programu Fundacji, w 

szczególności, gdy ponieśli oni wydatki związane z uczestnictwem, w tym kosztów podróży, jednak w 

wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

11. Wynagrodzenie Członków Zarządu i zatrudnionych pracowników jest wypłacane z 

pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 

 

§ 9 

 

Fundator może odwołać Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w każdym czasie w szczególności, 

gdy członek zarządu: 

a. Rażąco naruszył Statut, regulamin wewnętrzny lub uchwałę fundacji; 

b. Działał na szkodę fundacji; 

c. Utracił zdolność do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 

d. Utracił pełnię praw obywatelskich. 

§ 10 

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a. Kierowanie działalnością fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

b. Ustalanie kierunków i metod działalności merytorycznej i finansowej Fundacji, w tym 

uchwalanie programów działania fundacji; 

c. Zarządzanie majątkiem fundacji oraz zaciąganie zobowiązań finansowych; 

d. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji; 

e. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenie i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 

statutowej; 

f. Uchwalanie regulaminów oraz opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji; 

g. Tworzenie i znoszenie oddziałów i filii Fundacji; 

h. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez 

Fundację w celu osiągania jej celów statutowych; 

i. Wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz której przekazany zostanie majątek 

pozostały po likwidacji Fundacji; 

j. Podejmowanie uchwał i postanowień we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów; 

§ 11 



1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów 

członków uczestniczących w posiedzeniu, jeśli statut nie stanowi inaczej 

2. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu  listem poleconym lub 

drogą mailową, jeśli wyrażają na to zgodę z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 

3. O posiedzeniach Zarządu informuje Prezes Zarządu lub upoważniony Członek Zarządu. 

4. Członek zarządu może powoływać pełnomocnika, który uczestniczyć będzie w jego imieniu na 

zwołanych posiedzeniach. Pełnomocnictwo to powinno być udzielone w formie pisemnej i przedłożone 

w trakcie posiedzenia. 

5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy 

jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator. 

§ 12 

1. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z wyjątkiem spraw 

majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. 

2. W sprawach majątkowych do reprezentacji  uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo 

dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

. 

IV. Działalność statutowa 

§ 13 

Głównym celem fundacji jest organizacja i niesienie pomocy osobom o utrudnionym dostępie do 

dodatkowej edukacji. Zadaniem priorytetowym jest działalność naukowa i oświatowa w zakresie 

edukacji dzieci i młodzieży. 

§ 14 

1. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 

a. Działalności charytatywnej; 

b. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

c. Nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

d. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

e. Promocji i organizacji wolontariatu; 

f. Rozpowszechniania, propagowania, upowszechniania oraz krzewienia edukacji; 



g. Tworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i 

inspirowania oraz współpracy kulturalnej, społecznej, edukacyjnej; 

h. Wsparcia w rozwoju osobistym wolontariuszy działających w projektach Fundacji; 

i. Aktywizacji społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej w obszarze edukacji; 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. Organizowanie korepetycji we współpracy ze starannie dobranymi wolontariuszami, którzy 

regularnie przeprowadzać będą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, w tym również w formie 

zdalnej; 

b. Organizowanie warsztatów rozwojowych oraz sesji doradztwa zawodowego we współpracy z 

osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub organizacjami nie posiadającymi osobowości 

prawnej; 

c. Współpracę z platformami umożliwiającymi urozmaicenie prowadzonych zajęć zdalnych z 

korzyścią dla podopiecznych fundacji; 

d. Prowadzenie aktywnej działalności w mediach społecznościowych poprzez m.in. 

organizowanie wydarzeń o tematyce związanej z zakresem działalności fundacji; 

e. Organizowanie zbiórek, mających na celu zebranie darowizn wspierających realizację celów 

statutowych; 

f. Organizowanie wydarzeń zdalnych lub stacjonarnych mających na celu docenienie zarówno 

podopiecznych jak i wolontariuszy działających w projektach fundacji; 

g. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli 

środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych; 

h. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. 

 

3. Jednocześnie wskazuje się, że Fundacja może prowadzić jednostki edukacyjne na zasadach 

przewidzianych przepisami prawa.  

4. Decyzję o utworzeniu jednostki edukacyjnej podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej 

uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

 

IV. Działalność gospodarcza 

§ 15 

1. Działalność gospodarcza może być wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wszelkie dochody z działalności gospodarczej są 

przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych. 



3. Realizując cele statutowe, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za 

granicą w zakresie edukacji, zapewniając tym samym dzieciom i młodzieży zdobycie wiedzy w różnych 

dziedzinach nauki , a także w zakresie organizacji zajęć związanych z rozwojem własnym, komunikacją 

werbalną i niewerbalną, rozwijaniem i pozyskiwaniem nowych umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych, ponadto Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą w zakresie organizacji, 

promocji i zarządzania imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje i spotkania. 

4. O podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w drodze 

uchwały. 

5. W zakresie realizacji celów gospodarczych, Fundacja może zatrudnić pracowników na 

podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie 

określonych zadań lub czynności. 

 

 

V. Postanowienia końcowe. 

§ 16 

 

1. Likwidacja fundacji następuje w momencie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej majątku oraz środków finansowych. 

2. Likwidatorów powołuje oraz odwołuje Zarząd w drodze uchwały. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 

4. Środki finansowe oraz majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przekazane wolą 

Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 17 

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją pod warunkiem jednak, że cel określony w 

niniejszym statucie nie ulegnie istotnej zmianie. 

2. O połączeniu Fundacji z inną Fundacją decyduje Zarząd, przy czym dla jej skuteczności 

wymagana jest jednomyślność Członków Zarządu oraz zgoda pisemna Fundatora. 

 

§ 18 

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności 

wszystkich członków Zarządu, przy czym dla jej skuteczności wymagana jest zgoda pisemna Fundatora. 

 

 



§ 19 

1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd może utworzyć Biuro 

Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji określa zadania oraz regulamin, na podstawie którego Biuro Fundacji będzie 

funkcjonować. 

§ 20 

W przypadku śmierci Fundatora, wszystkie kompetencje Fundatora wynikające ze Statutu realizuje 

Zarząd Fundacji, większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.  203 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

§ 22 

 

Statut został uchwalony w dniu 13 września 2021 r. 

 

 

 

 

       Fundator Olga Kotyk 

 

        _________________ 


