
Statut 
Fundacji Artykuł 25 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Artykuł 25, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:  
 
Roberta Cyglickiego zam. w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława 16/8,  
nr dowodu: AJM162547 PESEL: 78120313612 NIP: 854-186-13-96 

 
Aleksandrę Antonowicz zam. w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 2h/5,  
nr dowodu: ARU362639 PESEL: 80071403825  NIP: 9551953404 

 
Michała Kupca zam. w Szczecinie przy ul. Chobolańskiej 27/7,  
nr dowodu: AND635367 PESEL: 71031000576 NIP: 8351076458 

 
stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi, ul. Zielona 27,  
NIP:725-14-95-936, REGON 471564315, KRS 0000118574 
 
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Dąbrowskiego 
w kancelarii notarialnej w Szczecinie działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 
statutu. 
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.  

3. Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. 

 

§ 2. 

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza 
jej granicami wszędzie tam, gdzie możliwe jest realizowanie jej celów.  

 

§ 3. 

Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Symbol i nazwa Fundacji podlegają ochronie 
prawnej. 

§ 4. 

Fundacja może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których 
cele zbliżone są do jej celów. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6. 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz sprawiedliwej współzależności i zrównoważonego rozwoju 
krajów Globalnej Północy i Południa. 

Zasada zrównoważonego rozwoju czyli rozwoju z poszanowaniem praw przyszłych pokoleń do 
życia w dobrobycie, jest receptą na trwałość pozytywnych efektów walki z ubóstwem, szczególnie 
w czasach, w których efekty zmian klimatycznych dotykają w pierwszej kolejności najbiedniejszych 
społeczeństw.  

Fundacja skupia się na budowaniu od podstaw świata równych możliwości i odpowiedzialnych 
działań gwarantujących stabilizację przyszłym pokoleniom. 

§ 7. 



Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1.   prowadzenie kampanii, działań edukacyjnych i rzeczniczych;  

2.   organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, rozwojowej i humanitarnej;  

3.   działalność naukową, badawczą, wydawniczą i szkoleniową;  

4.   współpracę z wolontariuszami, władzami samorządowymi, rządowymi, firmami i innymi         
      organizacjami pozarządowymi.  

§ 8. 

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej 
celami. 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6500 złotych i komputer ASUS Eee PC 
model 900HD o wartości 990 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 
Majątek został stworzony dzięki wkładom fundatorów w następujących wysokościach: 
Robert Cyglicki –  1500 zł i komputer ASUS Eee PC model 900HD o wartości 990 zł 
Aleksandra Antonowicz – 1500 zł 
Michał Kupiec – 1500 zł 
Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” – 2000 zł 
 

§ 10. 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1.  darowizn, spadków, zapisów; 

2.  dotacji i subwencji, grantów i odsetek bankowych; 

3.  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4.  dochodów z majątku Fundacji; 

5.  dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

6.  dochodów z działalności gospodarczej innego rodzaju niż prowadzona działalność odpłatnego 
pożytku publicznego. 

 

§ 11. 

1.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 

3.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§ 12. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

 
2. Jednostkę organizacyjną na mocy uchwały powołuje Zarząd wskazując jednocześnie jej dyrektora 

i  zakres reprezentacji. 

 



3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych. 
 
 

§ 13. 

1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji 

Rada Fundacji 

 

§ 14. 

1. Radę Fundacji stanowią Fundatorzy oraz/lub osoby zaproszone na skutek jednomyślnej decyzji 
wszystkich jej członków.  

2. Organizacje ustalają swoich przedstawicieli do Rady Fundacji zgodnie ze swoimi statutami. 

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem 
zwrotu udokumentowanych wydatków oraz diet związanych z funkcjonowaniem Rady, w tym 
kosztów podróży. 

4. Każdy członek Rady, w tym również założyciel Fundacji, może ustąpić z jego grona, 
zawiadamiając o tym Fundację na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym ustąpieniem. 

 
5. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z Fundatorów z Rady Fundacji, niezależnie od przyczyn 

ustąpienia, wniesione przez niego środki majątkowe nie podlegają zwrotowi. 
 
6. Rada odwołuje członka Rady wskutek jego ustąpienia, skazania prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej lub likwidacji reprezentowanej w Radzie organizacji. 
 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 
członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w 
Radzie Fundacji. 

 
 

§ 15. 
 
1.    Fundatorzy mogą wykonywać swoje funkcje w Radzie przez pełnomocnika ustanowionego w                                          
       formie pisemnej.   
 
2.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeństwa, konkubinatu,            
       pokrewieństwa i powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, w   
       stosunku do członków Zarządu Fundacji.  
 
3.    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo  

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.    
Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu również w sytuacji opisanej w pkt 2 
niniejszego paragrafu odpowiednio do momentu ustania relacji. 

 

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. 

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,       
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 16. 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 



2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 
Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej    
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Rada jest władna podejmować uchwały przy obecności nie mniej niż połowy jej członków, jeżeli 
wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad.  

5. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe,   
Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne nad projektem uchwały, rozsyłając 
projekt członkom Rady.  

 

§ 17. 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Powoływanie nowych członków Rady i odwoływanie członków Rady w sytuacji opisanej w  
pkt 6 i 7 paragrafu 14.  

2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.  

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom 
Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Likwidacja i połączenie z inną Fundacją.  

 

§ 18. 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących   
działalności Fundacji. 

2.    Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

             Zarząd Fundacji 

 

§ 19. 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech osób powoływanych przez 
Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości, lub jego poszczególni członkowie, mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 

 

§ 20. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

b. uchwalanie regulaminów,  



c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji, 

e. powoływanie jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej w 
rozmiarach służących celom Fundacji, 

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

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

h. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniu Zarządu w 
obecności, co najmniej, połowy jego członków. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 
zadań Fundacji.  

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji.  

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 21. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 21. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla 
realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.                          
                                            

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 23. 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie     
cel Fundacji. 

 

§ 24. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 25. 

 



Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 
 
 

§26. 
 

1. Proces likwidacji Fundacji rozpoczyna się podjęciem przez Radę Fundacji uchwały o postawieniu  
Fundacji w stan likwidacji.  

2. Postanawiając o postanowieniu Fundacji w stan likwidacji, Rada Fundacji wyznacza likwidatora 
lub likwidatorów, którymi mogą być dotychczasowi członkowie Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego. 
4. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. 
 
 

§27. 
 

1. Likwidator (likwidatorzy) Fundacji powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć 
wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania mogą oni zaciągać tylko 
wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji. 
2. Likwidator (likwidatorzy) powinni ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając wierzycieli do 
zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca. Sposób tego ogłoszenia określa Rada Fundacji. 
3. Likwidator (likwidatorzy) sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji – 
bilans jej zamknięcia. Bilanse te przedstawiane są Radzie Fundacji do zatwierdzenia. 
  
 

§28. 
 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. 
Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji. 
 
 

§29. 
 
1.  Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji Rada Fundacji podejmuje uchwałę o zamknięciu 
      likwidacji. 
2.  Po zakończeniu likwidacji Rada Fundacji zgłasza do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie 

Fundacji z rejestru. 
 
 

 
Postanowienia końcowe 

 
 

§30. 
 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 
 

 
 


