
 1 

 
STATUT 

FUNDACJI JEPPESENA 
 

z dnia 13.04.2017 roku 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Fundacja pod nazwą Fundacja Jeppesena, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez: Rafała Stepnowskiego, Ewę Szczepkowską oraz Martę 
Gołyszny zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Katarzynę Ogonowską w kancelarii notarialnej w 
Gdańsku, ul. Lendziona 16/4, w dniu 27 marca 2017 roku działa na 
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 
2. Fundacja została zawiązana na czas nieoznaczony. 
 

§ 4 
 

Ministrem właściwym dla Fundacji jako organ nadzoru jest Minister 
właściwy ds. pracy i polityki społecznej.  
 

§ 5 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może 
ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe lub 
inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub 
poza jej granicami w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej 
jednomyślne przy obecności co najmniej połowy jej członków.  

 
§ 6 

 
1. Fundacja może ustanawiać odznaki lub medale honorowe i przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub 
prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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2. Fundacja może używać wyróżniającego je oznakowania graficznego, 
które wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej. 

 
 
 
 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 7 
1. Celem Fundacji jest: 

1) inicjowanie i wspieranie pomocy społecznej na rzecz środowiska 
lokalnego, w szczególności rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, 

2) wyrównywanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, w szczególności wśród rodzin i osób określonych w 
pkt. 1 powyżej,  

3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji mniejszości 
narodowych, 

4) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów 
zbrojnych, 

5) działalność w zakresie promocji kultury i sztuki, w szczególności 
poprzez wspieranie młodych artystów i wykonawców, 

6) działalność w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, w 
tym poprzez wspieranie młodych sportowców,  

7) działalność w zakresie promocji zachowań proekologicznych, 
8) ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego oraz 

zwierząt,  
9) działalność charytatywna, 
10) szerzenie idei wolontariatu, w szczególności poprzez jego 

organizowania w środowisku lokalnym, 
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w 

szczególności wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 
utratą pracy w środowisku lokalnym, 

12) działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są 
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.  

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) wsparcie finansowe lub rzeczowe osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, w szczególności osób dotkniętych lub narażonych 
na ubóstwo lub wykluczenie społeczne,  

2) organizowanie zbiórek publicznych na rzecz osób, o których mowa w 
pkt. 1 powyżej, 

3) organizowanie i finansowanie obozów, kolonii lub półkolonii dla 
dzieci i młodzieży, 

4) wsparcie finansowe lub rzeczowe sportowców,  
5) wsparcie finansowe lub rzeczowe artystów, wykonawców lub 

wydarzeń artystycznych, 
6) organizowanie programów stypendialnych i przyznawanie nagród,  
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7) organizowanie festynów lub innych wydarzeń rozrywkowo – 
kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego, 

8)  organizowanie wydarzeń promujących zdrowy, aktywny tryb życia 
oraz kulturę fizyczną i sport, 

9) organizowanie lub współorganizowanie stażów lub szkoleń, w 
szczególności  dla osób bezrobotnych lub narażonych na wykluczenie 
społeczne, 

10) pomoc w zakupie sprzętu medycznego lub sportowego, w 
szczególności poprzez finansowanie lub współfinansowanie,  

11) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 
działania Fundacji. 

 
 
 
 

§ 8 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł 
(słownie: dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i 
ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania. 
 

§ 10 
 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  
2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie 
Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 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 zwane dalej „osobami 
bliskimi”,  

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, 
członków Zarządu Fundacji lub 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,  
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3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, 
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego 
Fundacji, 

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub 
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 11 
 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji, subwencji oraz grantów, 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) dochodów z majątku Fundacji, 
5) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, z 

zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacje 

jej celów statutowych określonych w § 7. 
 
 
 

§ 12 
 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą 
być użyte na wybraną przez Fundacje, dowolną realizacje jednego z jej 
celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

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. 

 
Władze Fundacji 

 
§ 13 

 
1. Władzami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału 
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych 
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym 
kosztów podróży. 

 
Rada Fundacji 

 
§ 14 
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1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym 

Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się  od 2 do 5 członków. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz inne wybrane osoby, 

zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.   
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 

Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały 
pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą 
decyzją Rada Fundacji. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady 
Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, 
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 
z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w 
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu 
Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z 
Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega 
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania 
stosunku pracy. 

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 15 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo 

na wniosek Zarządu Fundacji lub jednego z fundatorów, zgłoszony na 
piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

 
§ 16 

 
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji, 
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie 

ich wynagrodzenia, 
3) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych 

sprawozdań lub bilansu  
i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium, 

4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
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5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
6) nadzór nad działalnością Fundacji. 
7) podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z 

inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów 
dotyczących działalności Fundacji, 

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 17 
 

1. Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd) składa się z nie więcej niż pięciu osób 
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji (dalej: Prezes). 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być 

odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze 
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 
Fundacji. 

 
§ 18 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów 
finansowych, 

2) uchwalanie regulaminów, 
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 

wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów, 
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian 

statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja 
Fundacji. 

3. Zarząd  podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o 
ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W 
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał.  

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując o nim  wszystkich 
członków Zarządu.  
W przypadku braku zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa po 
upływie 3 miesięcy od ostatniego posiedzenia Zarządu, każdy z 



 7 

członków Zarządu ma prawo wystąpił z wnioskiem do Rady Fundacji o 
zwołanie posiedzenia Zarządu. 

7.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną 
sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

8. Zarząd co roku, do dnia 1 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie 
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 
Sposób reprezentacji 

 
§ 19 

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa 

Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych 

powyżej 2.000  (słownie: dwóch tysięcy) złotych wymagana jest 
uprzednia zgoda Rada Fundacji. 

 
Działalność gospodarcza Fundacji 

 
§ 20 

 
1. Fundacja może prowadzić w kraju lub zagranicą, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, działalność 
gospodarczą w zakresie:  
1) usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,  
2) działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką,  
3) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, 
4) działalności organizacji członkowskich,  
5) wydawnictw, rejestracji dźwięki i obrazy, poligrafii 
6) pomocy społecznej bez zakwaterowania, 

2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez 
Fundację działalności gospodarczej w drodze uchwały, podjętej 
jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji, którzy 
nie są zawieszeni.   

 
 § 21 

 
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie 
działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym 
Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej 
Funduszu Założycielskiego.  
 

§ 22 
 

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie 
wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne (dalej: 
zakłady).  
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§ 23 
 
Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników 
zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez 
Zarząd. 
 

§ 24 
 

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki 
pracy zakładu odpowiedzialność przez Zarządem i jest on kierownikiem 
zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

§ 25 
 

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków 
przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.  
 

§ 26 
 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 27 
 

1. Zmiany niniejszego statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji. 
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja 

została ustanowiona. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28 
 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się 
z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec istotnej 
zmianie cele Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze 
jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra 
właściwego w sprawach Fundacji.  
 

§ 29 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została 
powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 
majątkowych.  

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w 
drodze jednomyślnej uchwały. 
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3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, 
których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę 
Fundacji.  

 
§ 30  

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.  


