
 
STATUT  FUNDACJI  DLA DZIECI  FANTAZJA  BEZ  BARIER  

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1 
Fundacja pod nazwą FUNDACJA DLA DZIECI FANTAZJA BEZ BARIER zwana dalej Fundacją 
została ustanowiona przez Fundatora Małgorzatę Gulczyńską aktem notarialnym sporządzonym przed 
Notariuszem Januszem Posłusznym prowadzącym Kancelarię Notarialną w Rzeszowie dnia 28 lutego 
2014r. 
 
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst 
jednolity Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu Fundacji. 
 

§2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

 
§3 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w 
Rzeszowie.  
Dla realizacji swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 

§4 
Fundacja może posługiwać się w celu współpracy z zagranicą tłumaczeniem nazwy Fundacji w 
dowolnym języku. 
  

§5 
Fundacja może współpracować lub stać się autonomicznym członkiem innych organizacji zarówno 
polskich i międzynarodowych, o tym samym lub podobnym profilu działania. Fundacja może otwierać 
swoje placówki i oddziały oraz podjąć współpracę partnerską  będąc współorganizatorem działań i 
projektów. 
  

§6 
Fundacja ma prawo ustanawiać i przyznawać medale, tytuły, statuetki i odznaczenia w wyniku 
prowadzonych przez siebie akcji, projektów i konkursów. 

 
Rozdział II 

Cele i formy działalności 
 

§7 
Celem Fundacji jest: 

 
1.Organizowanie różnych form pomocy dzieciom, które pozostają w niekorzystnej sytuacji życiowej, 
spowodowanej ubóstwem, patologiami społecznymi, kalectwem i chorobą, wykluczeniem 
społecznym. 
 
 

 
 
 
 
 



2.Wspieranie dzieci pragnących rozwijać swoje talenty, umiejętności, zdobywać nowe kompetencje w 
takich dziedzinach jak: sztuka, kultura, nauka, ekologia, psychologia, historia,  
sport, działalność prospołeczna. 
 
3.Prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających kompetencje wychowawcze i animacyjne 
rodziców, nauczycieli, studentów, innych osób pracujących z dziećmi. 
 
4.Organizowanie i prowadzenie ośrodków kultury, sztuki, sal zabaw, gabinetów terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych. 
 
5.Organizowanie i prowadzenie przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, w tym integracyjnego. 
 
6..Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa. 
 
7.Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz wychowanie dzieci i młodzieży w duchu 
patriotycznym i poszanowaniu dla tradycji. 
 

§8 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, treningów, warsztatów, konkursów, 

eventów, festiwali zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych  
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie instytucji działających na rzecz dzieci, rodzin, 

nauczycieli i studentów 
- organizowanie i prowadzenie gabinetów terapeutycznych i rehabilitacyjnych 
- podejmowanie wszelkich działań profilaktycznych w celu zapobiegania patologiom i zagrożeniom 

wobec dzieci (działalność wydawnicza, promocyjna i marketingowa, informacyjna, edukacyjna) 
- nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami, firmami działającymi na rzecz dzieci i 

rodzin,  zajmującymi się działalnością zbieżną z celami Fundacji 
- wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym realizowaniu przez nie obowiązków    
       wobec dziecka.               
-     tworzenie partnerstw, nawiązywanie współpracy, budowanie koalicji z organami władzy, 
instytucjami, organizacjami, firmami z kraju i zagranicy w celu realizacji zadań zbieżnych z celami 
statutowymi Fundacji. 
 

§9 
Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego jest realizowana jako działalność 

nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 
  

§10 
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych i z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na te cele. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 



 
Rozdział III 

Organy Fundacji i sposób reprezentacji 
 

§11 
 

1.Organem  Fundacji jest Zarząd. 
 

§12 
1.Zarząd składa się z co najmniej 2 osób: Prezesa Zarządu i Wice Prezesa Zarządu. 
2.W skład Zarządu wchodzą osoby powołane przez Fundatorkę, przy czym Fundatorka może wejść w 
skład Zarządu. 
3.Kadencja Zarządu trwa 4 lata, przy czym każdy z członków Zarządu może pełnić funkcję w 
Zarządzie przez  więcej niż jedną kadencję.  
4. Zarząd może pobierać wynagrodzenia za pracę na podstawie podpisanych z Fundacją stosownych 
umów.  

 
§13 

1.W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy 
władz jest uzupełniany poprzez powołanie na nieobsadzone stanowisko na czas do upływu kadencji 
danego Zarządu. 
2.Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje wskutek: 
1/śmierci członka 
2/rezygnacji członka 
3/odwołania członka przez Fundatorkę. 
 

§14 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kierowanie działalnością Fundacji i jej reprezentacja. 
2. Uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych fundacji. 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji. 
5. Podejmowanie decyzji w sprawach kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej. 
6.Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji. 
7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji. 
 

§15 
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 
 

Rozdział IV 
Zmiany statutu 

 
§16 

Do zmiany statutu upoważniony jest Zarząd, który w tym zakresie podejmuje uchwałę jednomyślnie. 
 

 
 
 
 
 



 
Rozdział V 

Maj ątek i fundusze 
 

§17 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie 
działalności Fundacji. Fundusz założycielski ustanowiony przez Fundatorkę to gotówka w kwocie 
1500,00 (tysiąc piećset) złotych. 
 

§18 
1.Źródłami dochodu Fundacji są: 
 
1/darowizny, zapisy i spadki, 
2/wpływy z działalności odpłatnej Fundacji  
4/dochody z ofiarności publicznej, 
5/dochody z nieruchomości, ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących 
własność lub będących w użytkowaniu Fundacji 
6/udział w zyskach osób prawnych, których udziałowcem jest Fundacja 
7/odsetki i depozyty bankowe 
8/ granty, dotacje subwencje krajowe i zagraniczne. 
 
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich celów 
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 
3.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 19 

1.Fundacja nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do 
osób trzecich. 
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§20 

Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd. 
 

§21 
Po likwidacji Fundacji jej pozostały majątek będzie przeznaczony uchwałą Zarządu na cele podane w 
statucie Fundacji. 
 

§22 
Statut wchodzi w życie od dnia zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 
 

 

 


