„STATUT FUNDACJI
„ERBUD – wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
Postanowienia ogólne
§1
1. Nazwa Fundacji brzmi: „ERBUD – wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka.
2. Fundacja została ustanowiona z woli Spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Franciszka
Klimczaka 1, 02-797 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000268667, zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym
przez Notariusza Ewę Czekała, Notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną Rafał
Bąbka Ewa Czekała spółka cywilna, ul. Hoża nr 55 lok. 11, w dniu 28 lipca 2015 roku, Rep. A nr
3281/2015, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Ewę Czekała,
Notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną Rafał Bąbka Ewa Czekała spółka
cywilna, ul. Hoża nr 55 lok. 11, w dniu 19 sierpnia 2015 roku, Rep. A nr 3502/2015.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. z dnia 20 lipca
2018r, Dz. U. z 2018, poz. 1491) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 15 marca 2019 roku, Dz.U. z 2019r. poz. 688) oraz
niniejszego Statutu.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
Wszelkie decyzje w sprawach: tworzenia oddziałów i zakładania filii, w tym decyzje dotyczące
organizacji takich jednostek, oraz przystępowania do spółek i innych fundacji, podejmowane są
przez Fundatora.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia
15 marca 2019 roku, Dz.U. z 2019r. poz. 688), na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób,
o których mowa w § 8 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 15 marca 2019 roku, Dz.U. z 2019r. poz. 688). Obie
te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§6
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem: „ERBUD – wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka
Grzeszczaka w Warszawie oraz numerem KRS, NIP i REGON.
2. Fundacja może używać wyróżniające go znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez
Fundatora.

§7
Fundacja może 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
§8
Fundacja została ustanowiona w celu:
1. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
2. niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe życie,
3. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji
życiowej,
4. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
5. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej
utrudniony dostęp.
§9
I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc finansową i rzeczową;

2. zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego;
3. zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się;
4. zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych wspierających rozwój
dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego;
5. zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu;
6. fundowanie stypendiów;
7. finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach;
8. pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
9. organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji;
10. pomoc w przygotowaniu do zawodu;
11. pomoc w poszukiwaniu pracy;
12. pomoc w poszukiwaniu mieszkania;
13. zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego
w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a także
w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego;
14. przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego zadania;
15. pomoc psychologiczną;
16. finansowanie specjalistycznego leczenia;
17. pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów, remontów i
modernizacji;
18. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
19. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
20. organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych;
21. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
22. prowadzenie programu usamodzielniania, polegającego na pomocy w organizacji życia
codziennego, planowaniu budżetów domowych oraz na udostępnianiu i nadzorowaniu mieszkania
treningowego.
II.

Odpłatna działalność statutowa Fundacji:

- prowadzenie programu usamodzielniania polegającego na odpłatnym udostępnianiu mieszkania
treningowego - PKD 87.90.Z.

III.

Nieodpłatna działalność statutowa Fundacji:

- pomoc finansowa i rzeczowa – PKD 94.99.Z;
- pomoc finansowa i rzeczowa – PKD 88.99. Z;
- zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego
– PKD 88.99.Z;
- zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się – PKD 88.99.Z;
- zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych wspierających rozwój
dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego – PKD 88.99.Z;
- zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu – PKD 88.99.Z;
- fundowanie stypendiów - PKD 94.99.Z;
- fundowanie stypendiów - PKD 88.99.Z;

- finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach – PKD 88.99.Z;
- finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach – PKD 94.99.Z;
- pomoc w podnoszeniu kwalifikacji – PKD 85.59.B;
- organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji – PKD 85.59.B;
- pomoc w przygotowaniu do zawodu - PKD 85.59.B;
- pomoc w poszukiwaniu pracy – PKD 85.60.Z;
- pomoc w poszukiwaniu pracy – PKD 78.10.Z;
- pomoc w poszukiwaniu mieszkania – PKD 88.99.Z;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego
w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a także
w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego – PKD 88.99.Z;
- przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego zadania – PKD
85.59.B;
- pomoc psychologiczną – PKD 85.60.Z;
- finansowanie specjalistycznego leczenia – PKD 94.99.Z;
- pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów,
remontów i modernizacji – PKD 41.20.Z;
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych – PKD 85.59.B;
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych – PKD 93.29.Z;
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych – PKD 94.99.Z;
- organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych – PKD 88.99.Z;
- organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych – PKD 94.99.Z;
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji – PKD 94.99.Z;
- prowadzenie programu usamodzielniania polegającego na pomocy w organizacji życia codziennego,
planowaniu budżetów domowych oraz na nieodpłatnym udostępnianiu i nadzorowaniu mieszkania
treningowego - PKD 88.99.Z;
- prowadzenie programu usamodzielniania polegającego na pomocy w organizacji życia codziennego,
planowaniu budżetów domowych oraz na nieodpłatnym udostępnianiu i nadzorowaniu mieszkania
treningowego - PKD 87.90.Z.

§ 10
1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi osobami
i instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami statutowymi.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem fundacji.
§ 11
O ile darczyńcy nie postanowią inaczej, pomoc ze strony Fundacji otrzymują dzieci i młodzież, placówki
wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze – którzy według decyzji Zarządu Fundacji są najbardziej
potrzebujący. Wyboru dokonuje się w szczególności w oparciu o poniższe przesłanki:
a. pewność, że przekazane placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym przez
Fundacje zasoby będą przekazywane dzieciom i młodzieży,
b. pewność, że przekazywane zasoby będą wykorzystywane przez obdarowanych zgodnie z
życzeniem Fundacji;

c. kondycję placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych.
§ 12
Fundacja, w przypadku wykorzystania udzielonego wsparcia niezgodnie z zamierzeniem Fundacji,
może zażądać jego zwrotu.
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
1. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych).
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków i subwencji,
3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego oraz odsetek bankowych,
7. wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
§ 16
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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.
§ 17
1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi pozostają oni 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.

3.

4.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji,
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.
Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji,
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Fundacja nie może kupować na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej Organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Władze Fundacji
§ 18
1. Organami Fundacji są
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rada Fundacji
§ 19
1. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wybiera także Przewodniczącego
Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Ustanie członkostwa w Radzie
Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby
pełniącej tę funkcję.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji, za wykonywanie funkcji oraz za udział w posiedzeniach Rady Fundacji,
nie otrzymują wynagrodzenia.
6. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o
spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 4 pkt. 1 i 2 powyżej i po powołaniu członków
Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 20

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje Radę Fundacji na
zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.
§ 21
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającym
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia
inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
b. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
c. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
d. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
e. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
f. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
g. ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
h. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku Zarządu wieloosobowego
Fundator powołuje spośród członków Zarządu Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Ustanie członkostwa w
Zarządzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo
śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, większością określoną w §
18 ust 2 Statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji, a w
przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. Zawiadomień
dokonuje się telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez członków Zarządu
adres.
5. Posiedzenia Zarządu mogą się także odbywać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość.
6. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
§ 24
Do zadań Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących
Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji, a w
szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dokonywanie wyboru osób lub placówek, którym Fundacja udziela pomocy;
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji;
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji i przekazywanie ich
właściwym podmiotom,
g. sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji wymaganych przepisami prawa.

§ 25
1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji Członkom Zarządu może być przyznane
wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
Działalność gospodarcza
§ 26
1. Fundacja, dla realizacji swoich celów, może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą.
Działalność może być prowadzona w kraju i za granicą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej fundacja przeznacza w całości na realizację celów
statutowych.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionego zakładu. Decyzje o ustanowieniu zakładu, likwidacji zakładu, powołaniu osób
kierujących zakładem albo będących jego likwidatorami podejmuje Fundator.
§ 27
1. Zakres działalność gospodarczej Fundacji obejmuje - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
PKD 58.11.Z - wydawanie książek;
PKD 58.13.Z - wydawanie gazet;
PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD 58.19.Z - pozostałą działalność wydawniczą;
PKD 58.21.Z – działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych;
PKD 73.1 – reklamę;
PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

PKD 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych;
PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 32.40.Z - produkcję gier i zabawek;
PKD 85.59.B – prowadzenie szkoleń z umiejętności miękkich.

2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez uczestnictwo w spółkach na
zasadach określonych w stosownych przepisach.

Zmiana Statutu
§ 28
1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji, a także
innych spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
2. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator.
Połączenie z inną fundacją
§ 29
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. O połączeniu Fundacji z inną fundacją decyduje Fundator.

Likwidacja Fundacji
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na
nim obowiązku Zarządu.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji
Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na cel
określony w § 8 punkt 1niniejszego Statutu.
Postanowienia końcowe
§ 32
Fundator wskazuje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ministra właściwego ze względu
na cele Fundacji.
§ 33
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 34
Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.”

