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Statut Fundacji „do Tańca i do Różańca” 
teks jednolity z dnia 1 lipca 2022 roku 

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

  

1. Fundacja „do Tańca i do Różańca”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Monikę 

Słojewską i Agnieszkę Nadaj-Czosnecką, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza Annę Hackiewicz, pod numerem Rep A 2517/2022. 

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 

46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”. 

 

§ 2 

  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Marki. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe, filie i oddziały. 

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci i symboli. 

6. Fundacja może używać nazw skróconych: Fundacja „do Tańca i do Różańca” lub Fundacja „TiR”. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. administracji publicznej. 

8. Fundacja jest apolityczna. 

9. Fundacja nie dyskryminuje nikogo ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację 

seksualną. 

10.  Niezależnie jednak od powyższego, nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania 

wprowadzenie przez Fundację ewentualnego ograniczenia w dostępie do zatrudnienia, ze 

względu na religię, wyznanie lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter wykonywanej  

w danym momencie działalności przez Fundację powoduje, że religia, wyznanie lub 

światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym 

pracownikowi.  

11. Fundacja posiada osobowość prawną. 

12. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

13. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.  

14. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie  

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

15. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.  
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16.  Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 1 

  

Celami Fundacji są: 

  

1) Propagowanie rozwoju osobistego i duchowego człowieka w oparciu wartości chrześcijańskie 

i etyczne. 

2) Wspieranie osób dorosłych, dzieci i młodzieży na każdym etapie 

i w każdym obszarze życia w rozwoju osobistym, duchowym, psychicznym, umysłowym, 

intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, społecznym, rodzinnym, artystycznym. 

3) Wspieranie osób w przemianie życia oraz odkrywaniu, wydobywaniu rozwijaniu talentów oraz 

indywidualnych i społecznych predyspozycji. 

4) Wspieranie osób w przełamywaniu barier i ograniczeń wewnętrznych człowieka oraz 

pokonywaniu codziennych trudności życiowych. 

5) Kształtowanie oraz propagowanie postaw i wartości chrześcijańskich. 

6) Integracja i budowanie jedności międzyludzkiej, tworzenie wspólnot i rozwój lokalnych 

społeczności budowanych na wartościach chrześcijańskich i ogólnoludzkich. 

7) Organizacja i wspieranie edukacji, nauki, oświaty, wychowania i kultury fizycznej i sportu 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

8) Organizacja i wspieranie turystyki, łączenie różnych form wypoczynku oraz aktywności 

fizycznej z rozwojem osobistym, duchowym, psychicznym, umysłowym, intelektualnym, 

emocjonalnym, fizycznym, społecznym, rodzinnym, artystycznym. 

9) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród pracowników oraz pracodawców ze 

wspieraniem budowania tej współpracy na wartościach. 

10) Edukacja i wychowanie osób w każdym wieku, a także osób zagrożonych wykluczeniem,  

w szczególności w obszarach zawodowych, tożsamości narodowych i regionalnych, 

kulturowych, religijnych, edukacji cyfrowej, turystyki i sportu. 

11) Ochrona i promocja zdrowia, w tym również pomoc osobom uzależnionym i przeciwdziałanie 

uzależnieniom w każdym obszarze życia ludzkiego. 

12) Promocja i organizacja wolontariatu. 

13) Działalność charytatywna i dobroczynna. 

  

 § 2 

  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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1) Organizowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, 

programów rozwojowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, zjazdów, 

rekolekcji, pielgrzymek, koncertów, festiwali, wystaw, wyjazdów, obozów, pikników. 

2) Inicjatywy rozwojowe organizowane i prowadzone stacjonarnie oraz poprzez Internet i inne 

formy działania i kontaktu na odległość. 

3) Tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie lokalnych klubów rozwoju, wspólnot oraz 

innych podobnych integrujących inicjatyw społecznych i chrześcijańskich. 

4) Działalność kulturalną, artystyczną, edukacyjną i badawczą. 

5) Działalność konsultacyjną i doradczą. 

6) Upowszechnianie i wspieranie idei wolontariatu. 

7) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie 

wymienionym w celach Fundacji. 

8) Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze 

psychologicznym, fizycznym oraz duchowym.  

9) Prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, 

chorób społecznych i cywilizacyjnych. 

10) Prowadzenie działalności zmierzającej do tworzenia grup wsparcia na rzecz osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej i promowanie równych szans dla człowieka bez względu na jego 

rasę, płeć, religię i obywatelstwo. 

11) Działalność wydawniczą, produkcję filmową i fonograficzną oraz rozprowadzanie materiałów 

m.in. książek, e-booków, audiobooków, czasopism, poradników, broszur, biuletynów, płyt 

i innych nośników multimedialnych. 

12) Promocję sztuki i artystów, w tym również artystów chrześcijańskich. 

13) Prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji i stron internetowych. 

14) Planowanie i realizację kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację 

celów Fundacji. 

15) Organizowanie zbiórek publicznych i internetowych. 

  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 1 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych przyznanej przez Fundatorów 

oraz dochody i inne mienie uzyskane przez Fundację w toku jej działalności. 

 

§ 2 

  

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, sponsorów, 

2) dotacji i subwencji oraz grantów, 

3) zbiórek, imprez, akcji publicznych, 

4) majątku Fundacji, 
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5) odsetek i lokat bankowych, 

6) odliczeń podatkowych, 

7) odpłatnej działalności statutowej Fundacji, 

8) nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji, 

9) gospodarczej działalności statutowej Fundacji. 

2. Jeżeli pozyskaniu środków na rzecz Fundacji nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, 

Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel. 

3. Jeżeli przekazujący środki zastrzegł, że mogą one zostać wykorzystane tylko na określony cel, 

Fundacja zastrzega sobie prawo zwrotu środki przekazującemu. 

4. Fundacja gromadzi środki pieniężne zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 1 

  

Władzami Fundacji są: 

  

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

2) Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, zwaną dalej „Radą”. 

   

§ 2 

 

1. Zarząd składa się z minimum dwóch członków, w tym Prezesa   

i Wiceprezesa. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieoznaczony. 

3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu, jeżeli jednocześnie nie wchodzi w skład Rady. 

4. Kolejne zmiany w Zarządzie wprowadza Rada uchwałą albo Fundatorzy, jeżeli nie ustanowiono 

Rady. 

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

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji,  

b. śmierci członka Zarządu, 

c. odwołania w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez członków Rady 

albo przez Fundatorów, jeśli nie ustanowiono Rady, 

d. w skutek skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne. 

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji 

ustalone przez Radę w uchwale przez Fundatorów, jeśli nie ustanowiono Rady. 

Członkowie Zarządu, współpracownicy oraz wolontariusze mogą mieć pokryte koszty poniesione 

tytułem pełnionych funkcji i tytułem podnoszenia ich kwalifikacji (w szczególności zwrot kosztów 

dojazdów, szkolenia, nauka). 
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§ 3 

  

Do zadań Zarządu należą w szczególności: 

  

1) Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2) Realizowanie celów statutowych Fundacji. 

3) Przygotowanie planów merytorycznych i finansowych działalności Fundacji. 

4) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych. 

5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 

6) Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów Fundacji. 

7) Powoływanie i odwoływanie liderów jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów 

Fundacji. 

8) Zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

9) Składanie wniosków do Rady Fundacji. 

10) Zarząd po powołaniu Rady zobowiązany jest jej przedkładać jej do zatwierdzenia roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowe. 

11) Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych 

wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele statutowe osobom fizycznym 

i prawnym. 

12) Prowadzi inne sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji. 

  

§ 4 

  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 

przesyłając pozostałym członkom informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane również w sposób nieformalny, jeśli wezmą w nim 

udział wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Posiedzenie Zarządu odbywa się na terenie Warszawy lub w innym miejscu, na które zgodę 

wyrażą wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenie Zarządu może również odbyć się w sytuacji 

kiedy wszyscy uczestniczący w nim lub część uczestniczących w nim członków Zarządu 

komunikuje się z pozostałymi uczestnikami przy pomocy środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

6. Czynności zwykłego zarządu mogą być podejmowane przez każdego z członków Zarządu 

samodzielnie. 

7. Do podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest uchwała Zarządu. 

8. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 (jeden) głos. 
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9. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa. 

10. Zarząd może podejmować również decyzje za pomocą uchwał poza posiedzeniami, jeżeli 

wszyscy członkowie Zarządu wzięli udział w głosowaniu lub zostali powiadomieni o treści 

uchwały i o terminie na podjęcie decyzji. 

11. Uchwały mogą być podejmowane poprzez oddanie głosów na piśmie, drogą elektroniczną, w 

tym przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

12. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć Fundatorzy, członkowie Rady oraz inne zaproszone 

osoby z głosem doradczym. 

 

§ 5 

  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 

Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

   

§ 6 

  

1. Rada jest organem kontrolnym, inicjującym, doradczym i opiniującym Fundacji. 

2. Termin powołania Rady i pierwszy skład Rady ustalają Fundatorzy działający łącznie  

w pisemnym oświadczeniu o powołaniu Rady. 

3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundatorzy działający łącznie w pisemnym oświadczeniu . 

4. Fundator może wchodzić w skład Rady, jeżeli jednocześnie nie wchodzi w skład Zarządu. 

5. Rada składa się z co najmniej 2 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony. 

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

7. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

8. Członkostwo Rady ustaje wskutek: 

a. śmierci członka, 

b. pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

c. odwołania ze składu Rady w wyniku  pisemnego oświadczenia Fundatorów 

działających łącznie, 

d. objęcia funkcji członka Zarządu. 

9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wynagrodzenie oraz 

zwrot uzasadnionych kosztów przyznane im decyzją Fundatorów działających łącznie. 

  

§ 7 

  

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji. 
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2. Wyrażanie opinii w sprawach działalności Fundacji. 

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności. 

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji. 

6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

7. Zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji. 

  

§ 8 

  

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zgłoszony 

przez innego członka Rady lub członka Zarządu, przesyłając pozostałym członkom informację 

o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości 

listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 

3. Posiedzenie Rady może zostać zwołane również w sposób nieformalny, jeśli wezmą w nim 

udział wszyscy członkowie Rady. 

4. Posiedzenie Rady odbywa się na terenie Warszawy lub w innym miejscu, na które zgodę 

wyrażą wszyscy członkowie Rady. Posiedzenie Rady może również odbyć się w sytuacji kiedy 

wszyscy uczestniczący w nim lub część uczestniczących w nim członków Rady komunikuje się z 

pozostałymi uczestnikami przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

5. Każdemu Członkowi Rady przysługuje 1 (jeden) głos. 

6. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

7. Rada może podejmować również decyzje za pomocą uchwał poza posiedzeniami, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady wzięli udział w głosowaniu lub zostali powiadomieni o treści uchwały 

i o terminie na podjęcie decyzji. 

8. Uchwały mogą być podejmowane poprzez oddanie głosów na piśmie, drogą elektroniczną, w 

tym przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

9. W posiedzeniach Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady mogą uczestniczyć 

Fundatorzy, Zarząd Fundacji, a także inne zaproszone osoby. 

  

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

  

1. Zmian w statucie Fundacji mogą dokonać Fundatorzy działający łącznie. 

2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

3. Zmiana Statutu następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie i przyjęcie nowego 

tekstu jednolitego Statutu. 
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§ 2 

  

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

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy działający łącznie 

składając odpowiednie oświadczenie na piśmie.  

  

§ 3 

  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Radę albo 

Fundatorów, jeżeli nie ustanowiono Rady. 

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy działający łącznie składając odpowiednie 

oświadczenie na piśmie.   

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. administracji publicznej. 

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych 

celach 

 

§ 4 

 

1. W przypadku śmierci lub zrzeczenia się swoich uprawnień przez jednego z Fundatorów, 

uprawnienia Fundatorów wykonuje pozostały Fundator samodzielnie. 

2. Fundatorzy nie przewidują możliwości przeniesienia praw i obowiązków Fundatora na inną 

osobę bez zgody drugiego z Fundatorów. 

 

§5 

W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach. 


