
STATUT  
FUNDACJI ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza 

Eliasza Wardzałę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 3243/2009, 
sporządzonym przed notariuszem Grażyną Derlagą w dniu 15 października 2009 r., prowadzi 
działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach, innych 
przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja REPI”. 
3. Fundacja posiada osobowość prawną. 
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent 

Miasta Tarnowa. 
 

§ 2. 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów. 
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

 
 

MISJA, CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 3. 
Misją Fundacji jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych.  

 
§ 4. 

Cele Fundacji przedstawiają się następująco:  
1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans. 
2. Rehabilitacja i aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja jednostek i środowisk.  
3. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
§ 5. 

Cele określone w § 4 Fundacja realizuje poprzez:  
1. Tworzenie i prowadzenie placówek zajmujących się wszechstronną rehabilitacją, aktywizacją, edukacją i 

wychowaniem. 
2. Pomoc ofiarom wypadków i ofiarom przemocy. 
3. Tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i domów pomocy społecznej. 
4. Organizowanie imprez masowych sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych. 
5. Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji. 
6. Tworzenie i prowadzenie działalności wydawniczej. 
7. Pośrednictwo pracy.  
8. Produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych. 
9. Współpracę z administracją samorządową i rządową.  
10. Wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting. 
11. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz 

dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, 
integracja, przedsiębiorczość, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska). 

12. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób. 

13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

14. Działalność charytatywną. 
15. Ochronę i promocję zdrowia. 
16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
17. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 
18. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
19. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
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20. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 
21. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
22. Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
23. Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. 
24. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
25. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 
26. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 
27. Promocję i organizację wolontariatu. 
28. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
29. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
30. Działalność na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 

 
§ 6. 

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy 
podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację 
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

2. Działalność Fundacji może być prowadzona zarówno jako nieodpłatna, odpłatna i jako działalność 
gospodarcza. 

3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w 
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 
 

NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

§ 7. 
Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej obejmuje: 
1. Tworzenie i prowadzenie placówek zajmujących się wszechstronną rehabilitacją, aktywizacją, edukacją i 

wychowaniem. 
2. Pomoc ofiarom wypadków i ofiarom przemocy. 
3. Wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting. 
4. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób. 
5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
6. Działalność charytatywną. 
7. Ochronę i promocję zdrowia. 
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
9. Kulturę fizyczną i sport osób niepełnosprawnych. 
10. Promocję i organizację wolontariatu. 
11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
12. Działalność na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 
 

 
ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
§ 8. 

Zakres prowadzonej działalności odpłatnej obejmuje: 
1. Tworzenie i prowadzenie placówek zajmujących się wszechstronną rehabilitacją, aktywizacją, edukacją i 

wychowaniem. 
2. Tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i domów pomocy społecznej. 
3. Organizowanie imprez masowych sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych. 
4. Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji. 
5. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz 

dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, 
integracja, przedsiębiorczość, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska). 

6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
8. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
10. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
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11. Organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
12. Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym sportu osób 

niepełnosprawnych. 
13. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
14. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

§ 9. 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów, 

bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady, wyłącznie jako dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 
działalność pożytku publicznego. 

2. Działalność gospodarcza może polegać na udziale w każdej dopuszczonej prawem spółce. 
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 
 

§ 10. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (w nawiasach kody PKD 2007):  

1. Wydawanie książek (58.11.Z). 
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). 
3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z). 
4. Reklama (73.1). 
5. Pozaszkolne formy edukacji (85.5). 
6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z). 
7. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z). 
8. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z). 

 
 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 11. 
Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), zaś na 
prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). 
  

§ 12. 
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:  

1.1. funduszu założycielskiego, 
1.2. dotacji, grantów i subwencji, 
1.3. darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości 

przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne, 
1.4. dochodów ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji, 
1.5. dochodów z działalności gospodarczej, 
1.6. dochodów z majątku, 
1.7. odsetek i depozytów bankowych, 
1.8. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego. 
3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy 

nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami 
statutowymi Fundacji. 

  
 § 13. 
Fundacja nie: 

1. Udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 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”; 
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2. przekazuje majątku na rzecz członków, organów lub pracowników 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. wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z 
celu statutowego; 

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

 
 

WŁADZE FUNDACJI 
 

§ 14. 
1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji. 

 
§ 15. 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób w składzie: Prezes Zarządu i Członek Zarządu.  
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Fundatora lub przez co najmniej jednego 

członka Zarządu działającego łącznie z co najmniej dwoma Członkami Komisji Rewizyjnej.  
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. 
2. Jeżeli Członek Zarządu przestanie pełnić swoją funkcję, na jego miejsce powołuje się nowego. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu, przesyłając informację o terminie 

pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

5. Zarząd przyjmuje uchwały jednogłośnie. 
6. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego Regulamin. 

  
§ 16. 

1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o 
przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

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

§ 17. 
Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy m.in.: 

1. Zarządzanie działalnością Fundacji. 
2. Reprezentowanie Fundacji. 
3. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia czynności zwykłego zarządu. 
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 
5. Tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek. 
6. Uchwalanie regulaminów. 
7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych. 

 
 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
 

§ 18. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:  

1. Prezes Zarządu Fundacji działający jednoosobowo, 
2. Członek Zarządu działający łącznie z Pełnomocnikiem. 

 
 

 
ORGAN KONTROLI 

 
§ 19. 

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu Fundacji i 
niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.  
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2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani są przez Fundatora lub przez co najmniej 
jednego członka Zarządu działającego łącznie z co najmniej dwoma Członkami Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność 
do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu.  
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

5.1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji, 
5.2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w formie pisemnej, wynikających z oceny działalności 

statutowej i finansowej Fundacji. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

6.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

6.2. nie mogą pełnić swojej funkcji jeżeli zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

6.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Fundacji z głosem 
doradczym bez prawa głosu. 

 
ZMIANA STATUTU 

 
§ 20. 

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji. 
2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie. 
3. Zmiana statutu może obejmować powoływanie nowych organów Fundacji oraz zmianę celów 

działalności Fundacji. 
 
 

LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§ 21. 
1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 
2. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale o rozwiązaniu Fundacji nie powoła likwidatorów likwidację Fundacji 

przeprowadza Zarząd. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele pożytku publicznego, wskazanym 

przez Zarząd, organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe 
zbliżone są do celów Fundacji i zgodne są z art. 1 ustawy o fundacjach. 
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