
STATUT 
FUNDACJI PRZESTRZEŃ DOBRA 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Fundacja Przestrzeń Dobra, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Anna         

Matejska-Gazda i Michał Gazda zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym         
sporządzonym przez notariusza Krystian Wygona w kancelarii notarialnej w Krakowie          
Os. Avia nr 5 / U6 w dniu 29.11.2019 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6                 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz                  
postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna. 
 

§ 2 
 

Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie           
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także          
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w           
wybranych językach obcych. 
 

§ 5 
 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony. 
 

§ 6 
 

Fundacja posiada własne logo i posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę. 
 

§ 7 
 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw Rodziny,             
Pracy i Polityki Społecznej. 
 

  



Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 8 
 

Celami Fundacji są: 
1. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby        

permanentnego rozwijania więzi małżonków. 
2. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno         

dzieci, jak i rodziców. 
3. Wspieranie rodziny, a w szczególności małżonków, w poprawie jakości życia w wymiarze            

społecznym, zawodowym i ekonomicznym. 
4. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i        

charytatywną. 
5. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających         

rozwojowi duchowemu i intelektualnemu. 
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie        

rodzinnym. 
7. Wspieranie kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.  
9. Działalność charytatywna.  

 
 

§ 9 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym        

organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz          
wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu            
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

2. Działalność promocyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wymienionym         
w celach działania Fundacji. 

3. Promocję medialną na rzecz celów statutowych przy zastosowaniu różnych środków          
przekazu.  

4. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego. 
5. Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych,        

osób fizycznych i prawnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji. 
6. Współpracę z placówkami edukacyjnymi, instytucjami samorządowymi, rządowymi i        

prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju jak i zagranicą.  
7. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną. 
8. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.  
9. Organizowanie i promocję wolontariatu. 
10. Działalność charytatywną i wspieranie organizacji charytatywnych.  
 

§ 10 
 

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



§ 11 
 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i           
nieodpłatna.  
 

§ 12 
 

1. Dla realizacji swoich celów, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności               
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)                 
Fundacja może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy.  

2. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie określonych świadczeń         
za wynagrodzeniem, jeżeli służy to realizacji celów Fundacji. 

 
Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 13 

 
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc           

złotych), a także środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe, oraz           
inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.  

2. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.  
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie          

kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania. 
 

§ 14 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
3. dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji, 
4. dochodów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych, 
5. dochodów z majątku Fundacji, 
6. odsetek bankowych. 
 

§ 15 
 

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. 

 
Władze Fundacji. 

 
§ 16 

 
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 



Zarząd Fundacji. 
 

§ 17 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków. W chwili powołania Fundacji             
Fundatorzy pełnią funkcję Zarządu do czasu powołania jego członków.  

2. W chwili powołania Fundacji Anna Matejska-Gazda pełni funkcję Prezesa, a Michał           
Gazda Wiceprezesa.  

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
4. Prezes powołuje członków Zarządu. 
 

§ 18 
 

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

a) realizacja celów statutowych Fundacji; 
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
c) uchwalanie regulaminów, 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników         

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 likwidacja Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością           

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw         

należących do zadań Fundacji. 
 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 19 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2,            
składać może każdy członek Zarządu działający samodzielnie.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, w których wartość           
przekracza 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) składa Prezes lub Wiceprezes           
Zarządu. 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 20 

 
Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.  
 



Postanowienia Końcowe 
 

§ 21 
 

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. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje zgodnie Zarząd.  

 
§ 22 

 
1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub            

wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.  
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd.  
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie na rzecz działających           

w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 

§ 23 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


