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STATUT FUNDACJI GOTOWI.ORG 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Fundacja GOTOWI.ORG zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem 

notarialnym za Repertorium A. nr /2019 i działa na podstawie Ustawy o 
fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z 
późniejszymi zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi 
zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 
Fundacja może używać nazwy pełnej Fundacja GOTOWI.ORG lub skrótu 
GOTOWI.ORG. 

 
§ 3 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą odpłatna i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 
873 z późniejszymi zmianami). 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na 
rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w 
§ 9 Statutu Fundacji. 

 
§ 4 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 
 

§ 5 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 6 

Siedzibą Fundacji jest wieś Dobiesz, ul. Szkolna 13, 05-530 Góra Kalwaria. 
 

§ 7 
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 
§8 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 
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II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW 
 

§ 9 
1. Celem nadrzędnym ustanowienia Fundacji GOTOWI.ORG jest stworzenie 

stałej kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczności, w efekcie 
której nastąpi realne zwiększenie bezpieczeństwa każdego obywatela i poprawi 
się w stopniu znacznym jego zdolność do przetrwania katastrof naturalnych i 
zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka.  

2. Cel nadrzędny będzie realizowany poprzez dalsze cele Fundacji, tj. utworzenie 
ogólnodostępnego i bezpłatnego portalu informacyjnego, opracowanie cyklu 
kursów przeznaczonych do edukowania ludności, opracowanie pakietu 
poradników na rzecz ochrony ludności cywilnej, wyprodukowanie cyklów 
filmów edukacyjnych w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa i ochrony 
ludności, w tym ochrony zdrowia i mienia.  

3. Fundacja GOTOWI.ORG będzie także, w ramach realizowanych przez siebie 
celów,  wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

 
§ 10 

1. Fundacja cele swoje będzie realizować poprzez: 
1) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, angażowanie się we 

współpracę jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu 
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności 
lokalnej, 

2) działalność społecznie użyteczną, prowadzoną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

3) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;  
4) działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej;  
5) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą;  
7) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;  
8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  
9) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
10) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, 
11) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;  
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
13) promocji i organizacji wolontariatu;  
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
16) działalność charytatywną,  
17) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art., 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 
18) przyjmowanie do realizacji lub wspieranie realizacji zadań publicznych 

określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, 
19) konsultacje projektów aktów normatywnych dotyczących działalności 

statutowej Fundacji lub projektów aktów normatywnych dotyczących sfery 
zadań publicznych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji, 
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20) tworzenie lub uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i 
inicjatywnym, 

21) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 

 
2. Fundacja może, przy realizacji celów statutowych, korzystać z pomocy 

wolontariuszy, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Fundacja może organizować zbiórki publiczne w celu pozyskania środków 

finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, zgodnie z 
powszechnie obowiązującym prawem w tym zakresie.  

 
III. MAJĄTEK FUNDACJI. 

 
§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki 
finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także 
ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe 
nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 4.000 złotych 
(słownie: cztery tysiące złotych). Ponadto Fundator przekazuje na rzecz 
Fundacji opracowane materiały informacyjne z przeznaczeniem do publikacji 
portalu informacyjnego, a także materiały merytoryczne do stworzenia 
poradników oraz do przygotowania kursów; wartość nakładów poniesionych 
do opracowania przekazywanych materiałów wynosi 40.000 złotych (słownie: 
czterdzieści tysięcy złotych). 

§ 12 
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są: 

1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia, 
2) dotacje i subwencje osób prawnych 
3) dotacje i subwencje organów administracji rządowej i samorządowej 
4) zbiórki i imprezy publiczne 
5) dochody z praw majątkowych 
6) odsetki z lokat bankowych 

2. 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, że stan 
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 
na działalność statutową, nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać 
będzie na działalność statutową. 

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

§ 13 
1. Fundacja nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 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 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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) wykorzystywać majątku Fundacji 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) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 
§ 14 

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym 
Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 
IV. ORGANY FUNDACJI 

 
§ 15 

1. Organami Fundacji są:  
1) Rada Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 

 
Rada Fundacji 

§ 16 
1. Pierwszy skład Rady Fundacji ustala Fundator.  
2. Pierwszy skład Rady Fundacji Fundator ustali w terminie wybranym przez 

siebie, jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału następującego po 
zakończeniu pierwszego roku obrachunkowego. 

3. Do czasu ustalenia pierwszego składu Rady Fundacji jej funkcje pełni 
jednoosobowo Fundator bez konieczności procedowania w trybie określonym 
przepisami § 16 pkt. 4 – § 19 niniejszego statutu. 

4. Rada Fundacji, która jest niezależnym od zarządu organem kontroli 
wewnętrznej Fundacji, składa się od 3 do 5 członków, którzy: 
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

5. Zmian w składzie Rady Fundacji może dokonywać Fundator.  
6. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony. 
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7. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa Rady i 
Wiceprezesa. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 
1) śmierci, 
2) złożenia rezygnacji, 
3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności 

prawnych, 
4) odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 9 

9. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia 
innych niż wskazane w ust. 8 pkt a-c okoliczności, które w sposób długotrwały 
uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez 
Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka 
Rady. 

10. Niezależnie od powyższych regulacji Fundator może odwołać każdego Członka 
Rady Fundacji w trybie natychmiastowym w przypadku utraty zaufania 
Fundatora do Członka Rady Fundacji. 

 
§ 17 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na 
wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatora. 

3. Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes. 
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator i Członkowie 

Zarządu. 
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji 

Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków 
Zarządu i pracowników Fundacji. 

 
§ 18 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów 
przeważa głos prowadzącego obrady. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie 
odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym. 

3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w 
stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i Fundatorem. 

 
§ 19 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją 
celów Fundacji.  

2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto: 
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych 

oraz sprawozdań z ich realizacji, 
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, 
3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi 

stosownych umów, 
4) decydowanie o utworzeniu i likwidacji oddziałów lub zakładów, 
5) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym 

przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz 
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wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez 
podmioty korzystające z pomocy Fundacji, 

6) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd 
Fundacji, 

7) wybór biegłego rewidenta, 
8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji zgodnie z 

procedurą wskazaną w Statucie, 
9) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu, 

 
Zarząd 

§ 20 
1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji.  
2. W skład zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

3. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada 
Fundacji, wyłącznie spośród osób zaproponowanych przez Fundatora. 

4. Prezesa Zarządu zawsze powołuje i odwołuje Fundator. 
5. Członkostwo Prezesa Zarządu w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w 

przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.  
6. Członkostwo Członka Zarządu niebędącego Prezesem Zarządu wygasa w 

przypadku: 
1) złożenia rezygnacji, 
2) śmierci, 
3) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 5 poniżej. 

7. Odwołanie Członka Zarządu niebędącego Prezesem Zarządu następuje w 
przypadku: 

1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
4) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej. 

8. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone 
obowiązki. 

9. Zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony poszczególnym 
Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę 
Fundacji. Jeżeli Regulamin prac Zarządu nie został zatwierdzony przez Radę 
Fundacji, zakres i rodzaj obowiązków, jaki może być powierzony 
poszczególnym Członkom Zarządu określa jednoosobowo Prezes Zarządu 
Fundacji. 

10. Każdy Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia 
funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. 

 
§ 21 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do 
kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności: 

1) może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji 
określając zakres ich umocowania, 

2) decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku, 
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3) opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich 
realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji, 

4) powołuje i odwołuje prokurentów, 
5) zawiera w imieniu Fundacji umowy, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) 

umowy o pracę oraz umowy dotyczące wolontariatu. 
 

§ 22 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji 

samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 23 

1. Decyzje w sprawie 
1) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji, 
2) połączenia Fundacji z inną fundacją, 
3) likwidacji Fundacji 
podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

 
§ 24 

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź 
inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji. 

2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą 
innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w 
niniejszym Statucie. 

 
 
 
 

…………………………….. 
Fundator 

Statut Fundacji GOTOWI.ORG 


