
 1 z 10 
 

STATUT 

FUNDACJI BENEFICJUM 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Fundacja BENEFICJUM, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego (przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – tekst jednolity: Dz. U. 

z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 

234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), prawa europejskiego i międzynarodowego oraz 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez OLEKSANDRA KAPLUNA syna OLEKSANDRA I 

SVETLANY, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

Repertorium ..................................... sporządzonym przez notariusza ................................. w 

jej kancelarii notarialnej w Warszawie, mieszczącej się przy ul. ........................... 

3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy .  

4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, 

wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami). 

 

§2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

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

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 
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§3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3. Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego coroczne 

sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy. 

 

§4 

 

1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

zakresie działania, sprzyjających współpracy międzynarodowej. 

 

§5 

 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. 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. 

 

§6 

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873) 

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

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 

Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla  realizacji celów 

statutowych. 

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie 

na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§7 

 

1. Celem Fundacji jest: 

1.      organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2.      działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3.      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

4.     działalność na rzecz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce; 

5.   ochrona i promocja zdrowia;  

6.     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

7.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

8.     działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

9.    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

10.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

11.     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

12. prowadzenie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13. prowadzenie działań w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego;  

14. prowadzenie działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

15. prowadzenie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;  

16. prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa;  

17. prowadzenie działań w zakresie  upowszechniania i ochrony wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 

demokracji;  

18.    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą; 



 4 z 10 
 

19.    upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

20.    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami;  

21. pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

22.    działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

23.    promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

24.    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka;  

25.   przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

26. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą kierujących się 

podobnymi celami.  

 

§8 

 

1. Fundacja swoje cele realizuje poprzez: 

1. Organizowanie szkoleń, kampanii społecznych, prowadzenie punktów konsultacyjnych 

oraz prowadzenie i propagowanie własnych prac analitycznych. 

2. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych i rzeczowych z przeznaczeniem na cele 

statutowe Fundacji. 

3. Wydawanie książek, czasopism, publikacji, nagrań audio-video, realizację filmów, 

programów radiowych i telewizyjnych. 

4. Organizowanie i finansowanie stypendiów, pobytów, wizyt studyjnych, spotkań 

integracyjnych. 

5. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia gospodarczego, społecznego, 

i politycznego, przedsiębiorcami i ich organizacjami i innymi instytucjami w kraju 

i za granicą. 

6. Popularyzację osiągnięć innych państw w zakresie współpracy gospodarczej 

z państwami Europy Środkowej oraz Związku Radzieckiego. 

7. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom ograniczania zasad wolnorynkowych. 

8. Działalność na rzecz przestrzegania praw człowieka. 

9. Prowadzenie działalności naukowej, konsultacyjnej, doradczej, analitycznej 

i wydawniczej. 

10. Współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami w kraju i zagranicą. 
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11. Finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji, odczytów, wykładów, zebrań 

naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz konkursów 

i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim. 

12. Prowadzenie szkoleń, kursów, treningów oraz innych działań o charakterze oświatowym, 

służących edukacji dzieci i młodzieży w zakresie objętym celami Fundacji. 

13. Współpracę z ośrodkami kultury, władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi 

i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji. 

14. Wspieranie i angażowanie się w działalność mającą na celu ochronę, zachowanie 

i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej. 

 

§9 

 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

2. W realizacji swych celów Fundacja kieruje się obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 

niniejszym statutem. 

3. Cele Fundacji mogą zostać zmienione przez fundatora. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§10 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500 zł (dwa tysiące pięćset 

złotych), z czego 1 000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§11 

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1. darowizn, spadków, zapisów. 

2. dotacji i subwencji oraz grantów. 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

5. odsetek bankowych. 
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6. dochodów z działalności gospodarczej.  

7. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,  

8. nawiązek,  

9. od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,  

10. wpłat 1% podatku od podatników. 

 

§12 

 

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 Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.  

 

Działalność gospodarcza 

 

§13 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji jej celów statutowych. 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacji może prowadzić działalność gospodarczą 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) 

w przedmiocie: 

1. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów - (PKD 82.30.Z); 

2. Działalności organizatorów turystyki - (PKD 79.12.Z); 

3. Kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z); 

4. Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - (PKD 

68.20.Z); 
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5. Działalności obiektów kulturalnych - (PKD 90.04.Z); 

6. Hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania - (PKD 55.10.Z); 

7. Restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych - (PKD 56.10.A); 

8. Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych - (PKD 85.59.B); 

9. Działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego - (PKD 69.20.Z); 

10. Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania - (PKD 70.22.Z); 

11. Pozostałej działalności wspomagającej usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych - (PKD 66.19.Z); 

12. Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami- (PKD 68.31.Z); 

13. Działalności prawniczej - (PKD 69.10.Z); 

14. Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji - (PKD 70.21.Z); 

15. Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej - (PKD 74.90.Z); 

16. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych - (PKD 72.20.Z); 

17. Badań rynku i opinii publicznej - (PKD 73.20.Z); 

18. Zarządzania nieruchomościami wykonywanemu na zlecenie - (PKD 68.32.Z); 

19. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych - (PKD 59.11.Z); 

20. Działalności agencji reklamowych - (PKD 73.11.Z). 

4. Zakres działalności gospodarczej może być zmieniony przez Fundatora. 

 

Rozdział IV 

 Władze Fundacji 

 

§14. 

 

1. Fundacją kieruje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§15. 

 

1. Fundatorowi przysługuje wyłączne prawo do: 
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1. Powoływania i odwoływania członków Zarządu; 

2. Ewentualnego powołania Rady Fundacji oraz określenia jej składu i zakresu 

obowiązków; 

3. Podejmowania decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym również w zakresie zmiany 

statutowych celów Fundacji oraz zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

4. Podejmowania decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją; 

5. Podejmowania decyzji w sprawie likwidacji Fundacji. 

 

Zarząd 

 

§16. 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora. 

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

3. Czas pełnienia funkcji członka Zarządu nie jest ograniczony. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w dowolnym 

momencie odwołani przez Fundatora. 

 

§17. 

 

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

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2. realizacja celów statutowych, 

3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, składanie wniosku 

do  Fundatora o zmianę statutu, wnioskowanie do  Fundatora o połączenie i likwidację 

Fundacji. 

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie 

z działalności Fundacji. 
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§18. 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie za pomocą 

elektronicznych kanałów łączności, telefonicznie lub inny sposób na trzy dni przed 

planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd może odbywać posiedzenia również przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów 

komunikacji. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§19 

 

1. Do oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes, 

jednoosobowo Zastępca Prezesa oraz każdy kolejny, ewentualny członek Zarządu działający 

łącznie z Prezesem lub Zastępcą Prezesa. 

 

 

Rozdział. V 

 Postanowienia końcowe 

 

§20 

 

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

celów. 

2. Połączenie z inna fundacją lub spółką nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 
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§ 21 

 

1. Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę likwidacji 

Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania 

się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Jeśli Fundator nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy, 

zabezpieczenia społecznego i rodziny. 

5. Fundator wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe 

po przeprowadzeniu likwidacji. 

 

§ 22 

 

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

 


