
1 
 

STATUT FUNDACJI „Idea dla Ciebie” 
(tekst jednolity z dnia 9 lipca 2021 roku) 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Fundacja pod nazwą „Idea dla Ciebie” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa 

na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 
oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

2. Fundacja ustanowiona została przez Pana Andrzeja Janczurę zwanego dalej 
„Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 października 2020 r. przed 
notariuszem Joanną Szulc-Bogacz w Kancelarii Notarialnej w Ostrzeszowie przy ulicy 
Zamkowej nr 11. 

3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”. 
 

§ 2 
 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Fundacji jest Ignaców. 
§ 4 

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polski. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne 
jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
polskiego lub państwa trzeciego. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub innej 
jednostki organizacyjnej podejmuje zarząd w formie jednomyślnej uchwały. 

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

§ 5 
 

Właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister właściwy ds. pracy. 
 

§ 6 
 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

§ 7 
 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, logo z napisem wskazującym jej 
nazwę oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 
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§ 8 
 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz 
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów statutowych Fundacji lub dla 
samej Fundacji. 
 

§ 9 
 

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie 
działalności statutowej. 

 
 

Rozdział II 
MISJA, CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
 

§ 10 
 

1. Misją Fundacji „Idea dla Ciebie” jest szeroko rozumiana pomoc młodzieży oraz osobom 
dorosłym, w tym osobom niepełnosprawnym w wyborze odpowiedniego dla nich 
zawodu, jak również w rozwoju zawodowym oraz ewentualnym przekwalifikowaniu 
się, tak aby każda z osób, należąca do wyżej wymienionych grup społecznych odnalazła 
swoje miejsce w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – w tym także 
w trudnych okresach kryzysu gospodarczego. 

 
§ 11 

 
1. Do celów statutowych Fundacji należą: 
1) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych, 

mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, założenia własnej 
działalności gospodarczej, w tym pomoc przy wyborze zawodu oraz 
przekwalifikowaniu się; 

3) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej znajdującej się w 
trudnej sytuacji materialnej; 

4) podejmowanie i wspieranie działań w celu powrotu na rynek pracy osób nieaktywnych 
zawodowo; 

5) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

7) wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek 
pracy, w tym osób sprawujących opiekę nad dziećmi; 

8) prowadzenie poradnictwa, doradztwa i konsultacji; 
9) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenia zakresu 

ubóstwa i wykluczenia społecznego; 
10) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa; 

11) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
12) działalność charytatywna; 
13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
14) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
17) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
18) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

19) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
20) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka oraz rewitalizacji; 
21) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
22) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w 

tym działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
23) ochrona i promocja zdrowia; 
24) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
25) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
26) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
27) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 
28) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 
29) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
30) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
31) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji, w tym 
udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

32) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; 
33) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 
34) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
35) finansowanie działalności innych osób prawnych; 
36) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 
37) działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
38) działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych; 
39) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
40) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie określonym w celach statutowych Fundacji. 
 

§ 12 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele podejmując w szczególności następujące działania: 
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1) organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń i warsztatów o tematyce związanej z 
realizacją celów Fundacji; 

2) organizowanie konferencji i seminariów o tematyce związanej z realizacją celów 
Fundacji; 

3) tworzenie rozwiązań wspierających aktywizację młodych osób na rynku pracy; 
4) udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym podjąć pracę zawodową lub 

starających się podnieść swoje kwalifikacje zawodowe; 
5) udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w 

szkołach w zakresach objętych celami Fundacji; 
6) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; 
7) prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób 

niepełnosprawnych; 
8) podejmowanie różnych działań mających na celu ograniczenie patologii społecznych; 
9) zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach 

organizowanych przez Fundację; 
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

12) dostarczanie przedsiębiorcom oprogramowania wpierającego prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

13) podejmowanie różnorodnych działań związanych z polityką społeczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki zatrudnienia; 

14) podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami,  oraz  
osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji; 

15) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez 
zbiórki pieniędzy, organizowane m.in. w sieci Internet za pośrednictwem portali 
społecznościowych; 

16) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego 
prowadzonej przez osoby trzecie; 

17) upowszechnianie wiedzy w zakresach objętych celami Fundacji w sieci Internet, w 
środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych, telewizyjnych, filmów, 
artykułów prasowych, publikacji oraz reportaży i wywiadów; 

18) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów 
dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i 
rozwijać aktywizację zawodową i społeczną; 

19) finansowanie działań i projektów związanych z realizacją celów Fundacji; 
20) organizowanie akcji pomocy dzieciom i młodzieży z udziałem innych podmiotów; 
21) prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie danych w zakresach określonych celami 

Fundacji; 
22) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie 

majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; 

23) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów 
Fundacji;  

24) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w 
szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i 
naukowych; 
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25) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także 
upowszechniania tych doświadczeń; 

26) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych; 
27) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej oraz informacyjnej w obszarach 

objętych celami Fundacji, w tym przygotowanie publikacji, materiałów dostępnych w 
Internecie oraz mediach społecznościowych; 

28) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji; 

29) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności zgodnej z celami Fundacji; 

30) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji i 
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom których 
zadaniem jest prowadzenie działalności zgodnej z celami Fundacji; 

31) dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji. 

 
 

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§ 13 

 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości: 1000 
zł (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa 
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
  

§ 14 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 15 
 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1) świadczeń Fundatora; 
2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów; 
3) odsetek bankowych; 
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
5) dotacji, datków, subwencji oraz grantów; 
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 
7) funduszy Unii Europejskiej; 
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 
9) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację; 
10) aukcji i zbiórek internetowych; 
11) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
12) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych. 
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na działalność statutową. 
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§ 16 
 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 17 
 

1. Fundacja nie może: 
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 
organów Fundacji 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”; 

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach; 

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji; 

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 18 

  
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 
 
 

Rozdział IV 
ORGANY FUNDACJI 

 
§ 19 

 
1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
2. Skład i organizację Zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego 

organu i jego członków określa Fundator. 
 

§ 20 
 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunkach z osobami 
trzecimi. 

2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa. Członków 
Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Zarządu są powoływani na czas 
nieoznaczony. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani. 

3. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
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a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
b) śmierci członka Zarządu, 
c) odwołania przez Fundatora. 
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Członkowie 

Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się 
zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych 
funkcji. 

6. Umowy o pracę lub umowy zlecenia z członkami zarządu zawiera Fundator. Umowy z 
Fundatorem oraz innymi osobami zawierają członkowie zarządu zgodnie z zasadami 
reprezentacji. 

 
§ 21 

 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 
2. Prezes Zarządu może decydować o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz 

wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników 
Fundacji. 

3. Prezes Zarządu może powoływać oraz zatrudniać pracowników do pomocy w 
wykonywaniu zadań związanych z realizacją poszczególnych celów Fundacji.  

 
 

§ 22 
 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
3) realizacja celów statutowych; 
4) ustalanie planów działania Fundacji oraz budżetu; 
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia; 
7) dokonywanie zmian w statucie Fundacji; 
8) dokonywanie zmian celów Fundacji; 
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 
10) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
11) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji i innych organizacji 

związanych z celami Fundacji; 
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
13) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku. 
2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych dla kompetencji fundatora – Pana Andrzeja Janczury. 
 

§ 23 
 

1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać: 
1) radę programową; 
2) radę honorową; 
3) zespoły doradcze. 

§ 24 
  

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. 
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2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu. 
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, aczkolwiek zaproszenie powinno dotrzeć do 

każdego członka Zarządu. 
4. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy decyzje podejmuje Prezes Zarządu. Jeżeli 

Zarząd składa się więcej niż z jednej osoby decyzje podejmowane są zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku 
równej liczby głosów decydujący głos ma głos Prezesa Zarządu.  

5. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd 
jest jednoosobowy decyzję tą podejmuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się więcej 
niż z jednej osoby decyzja ta podejmowana jest zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów 
decydujący głos ma głos Prezesa Zarządu.  

§ 25 
 

1. Fundator może podjąć decyzję o powołaniu innego, obok Zarządu, organu Fundacji. 
2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. 
3. Fundator może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

 
§ 26 

 
1. Do głównych kompetencji Fundatora należy: 
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 
2) określanie obowiązków i uprawnień Zarządu Fundacji; 
3) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród; 
4) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji; 
5) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 
6) powoływanie oraz zatrudnianie pracowników do pomocy w wykonywaniu zadań 

związanych z realizacją poszczególnych celów Fundacji. 
 

 
Rozdział IV 

LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§ 27 
 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd jest 
jednoosobowy decyzję tą podejmuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się więcej niż 
z jednej osoby decyzja o likwidacji Fundacji podejmowana jest zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej 
liczby głosów decydujący głos ma głos Prezesa Zarządu.  

2. Decyzja o likwidacji Fundacji w celu wywołania skutków prawnych wymaga 
zatwierdzenia przez Fundatora, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do 
czynności prawnych przez pozostałych spadkobierców ustawowych Pana Andrzeja 
Janczury.  
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§ 28 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 
celach. 

Rozdział V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 29 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd.  


