
 
STATUT 

FUNDACJI ROZWOJU „JUTRONAUCI” 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja Rozwoju „JUTRONAUCI”, zwana dalej Fundacją, działa na 

podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 
postanowień niniejszego statutu.  

2. Fundacja ustanowiona przez: Katarzynę Agatę Milczarek – Kozak 
i Adriana Tomasza Kozak, zwanych dalej Fundatorami, aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Mrotek w kancelarii 
notarialnej w Bydgoszczy, ul. Niedźwiedzia 9/3, w dniu 23.01.2019 r. 
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

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

§ 2 
1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do 

spraw kultury. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we 

współpracy z innymi podmiotami. 
 

§ 4 
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo. 
3. Fundacja może uchwałą Zarządu przyznać patronat honorowy. 
4. Fundacja może w oparciu o uchwałę Zarządu ustanawiać odznaki, 

medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji. 



Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 5 
Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania 
z zakresu działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
a w szczególności w następujących obszarach: 
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej, 

b) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, 

c) ochrony i promocji zdrowia, 
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
e) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
g) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
h) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży, 
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
l) turystyki i krajoznawstwa, 
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 
o) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
p) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
q) rewitalizacji. 

 
§ 6 

Celami Fundacji są: 
a) realizacja i propagowanie działań o charakterze patriotycznym ze 

szczególnym naciskiem na upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 

b) działalność na rzecz mniejszości etnicznych oraz języka regionalnego, 
c) działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w tym 

rodzin, dzieci i młodzieży, osób w wieku emerytalnym oraz osób 
niepełnosprawnych, 



d) działalność na rzecz edukacji i wychowania, w tym organizacji 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

f) działalność na rzecz edukacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, 

g) działalność na rzecz edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
i zdrowego trybu życia, 

h) działalność na rzecz edukacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

i) działalność na rzecz edukacji w zakresie ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji, 

j) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami, 

k) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
l) działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe pokrywają się 

z celami Fundacji. 
  

§ 7 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) współpracę oraz wsparcie ośrodków muzealnych, akademickich 

i kulturalnych przy wdrażaniu nowych form działań aktywizujących 
społeczność w zakresie pokrywającym się z celami Fundacji, 

b) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwami i innymi podmiotami przy realizacji celów 
Fundacji, 

c) organizację  i przeprowadzanie wydarzeń w formie gier terenowych 
(w tym questingu , gier miejskich) o tematyce związanej z celami 
Fundacji bądź z przeznaczeniem dla osób, na rzecz których działa 
Fundacja, 

d) organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i rekreacyjnych m. in. 
w formie imprez na orientację, ARG (Alternate Reality Game – ang. 
gry rzeczywistości alternatywnej), LARP (Live Action Role-Playing – 
ang, improwizowane odgrywanie ról), Escape Room (ang. pokój 
zagadek) czy VR (Virtual Reality – ang. rzeczywistość wirtualna), 

e) przeprowadzanie konkursów popularyzujących wiedzę z zakresu 
historii i kultury, 

f) organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalu 
(tzw. konwenty), 

g) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, 
h) organizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 



i) promocję Fundacji i działań przez nią prowadzonych, 
j) aktywizację ludności i przeciwdziałanie wykluczeniu za sprawą działań 

dedykowanych dla wybranej grupy społecznej, 
k) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i wydarzeniach 

organizowanych przez administrację samorządową oraz państwową, 
l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 
m) organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, pokazów, 

festynów, wystaw, 
n) tworzenie, dystrybucję i promocję gier planszowych i karcianych, 
o) wytwarzanie i dystrybucję rękodzieła, 
p) przygotowanie i publikację materiałów edukacyjnych i naukowych, 

zwłaszcza promujących elementy kultury ludowej, oraz ich 
dystrybucję, 

q) organizację spotkań z „ciekawym człowiekiem”. 
 

§ 8 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami. 
 

Majątek i przychody Fundacji. 
 

§ 9 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski (tj. komputer Samsung 
NC10 o wartości 350 zł, oraz kwota 250 złotych) oraz inne mienie (środki 
finansowe, ruchomości i nieruchomości) nabyte przez Fundację w toku 
działania. 
 

§ 10 
Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) subwencji oraz grantów, 
c) aukcji, zbiórek i imprez publicznych lub prywatnych, 
d) majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji, 
e) licytacji, festiwali i konkursów, 
f) odsetek bankowych z inwestowanych środków Fundacji, 
g) odpisu 1% (w przypadku uzyskania statusu OPP), 
h) odpłatnej działalności statutowej, 
i) innych wpływów prawem dozwolonych. 

 
 
 



§ 11 
1. Przychody 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, o ile 
oczywistym jest, że w chwili składania oświadczenia stan czynny 
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
Działalność Fundacji 

 
§ 12 

1. W zakresie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, Fundacja może prowadzi działalność nieodpłatną 
i odpłatną pożytku publicznego. 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku 
publicznego w zakresie: 

a) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z), 
b) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), 
c) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), 
d) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 
e) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 
f) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  

(PKD 79.90.A), 
g) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

(PKD 82.30.Z), 
h) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 
i) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 
j) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z). 
4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego 

w zakresie: 
a) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z), 
b) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), 
c) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  

(PKD 32.99.Z), 
d) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 



e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet (PKD 47.91.Z), 

f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 

g) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 
h) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
i) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 
j) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 
k) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, 

edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, 
z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z), 

l) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 
m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 
n) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z), 
o) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 
p) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 

q) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  
(PKD 96.09.Z). 

 
§ 13 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących 
realizacji celów Fundacji. 

2. Decyzję o założeniu działalności i zmianie w statucie płynącej z tego 
tytułu podejmie Zarząd Fundacji. 

 
Władze Fundacji. 

 
§ 14 

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych 

przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. 
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy. 
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 
5. Prezesa Zarządu wybierają Fundatorzy. Zarząd Fundacji w całości lub 

jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów 
przed upływem kadencji w drodze uchwały podejmowanej 
bezwzględną większością głosów Fundatorów. 

 
 



§ 15 
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) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g) 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, chyba że przepisy prawa lub niniejszy statut stanowią 
inaczej. 

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 
 

§ 16 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, 

składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach  

nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 
5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, przy czym dla 
zmiany statutu w zakresie celów Fundacji wymagana jest jednomyślność 
członków Zarządu. 
 
 
 
 



Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 18 
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. 
 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 19 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyrażenia takiej woli przez jednomyślną uchwałę 
Fundatorów. 
 

§ 20 
1. Decyzję o likwidacji Fundacji może również podjąć jej Zarząd 

w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków 
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów. 

2. Likwidatorów Fundacji stanowi Zarząd Fundacji ostatniej kadencji. 
 

§ 21 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających 
w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach. 
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