
Tekst jednolity z dnia 1.08.2019

Statut Fundacji „TRAMPOLINA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Trampolina”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez Fundatorów: Janusz Burkat
i Dariusz Jacek Bobowski, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kosiniak-
Imiołek w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Repetorium A Nr 1629/2014, w dniu 15 września 2014,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr
46 poz. 203 z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego
Statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Siedzibą Fundacji jest Wola Batorska.
5. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
realizacji celów może prowadzić działalność także poza granicami RP z poszanowaniem
tamtejszego prawa.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu
i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

3. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju
i za granicą swoich przedstawicieli.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale może taką rozpocząć w trakcie trwania
działalności.

6. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego w odniesieniu
do wszystkich podejmowanych działań przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 4

1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne
odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez
Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja może używać pieczęci zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji.
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CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest działalność w zakresie: 
1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; w szczególności:

• kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego dobrostan,

budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości,
• rozwijanie kompetencji społecznych; asertywność, odnajdowanie się w grupie,

• rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji: budowanie informacji zwrotnej i wyrażanie

własnych uczuć i potrzeb; konstruktywne formułowanie próśb,
• budowanie konstruktywnego systemu wartości; empatia i dostrzeganie potrzeb innych osób;

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; rozwiązywania konfliktów
poprzez mediacje;

2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
w szczególności:
• rozwijanie zdolności skutecznego komunikowania się i negocjowania,

• popularyzowanie i rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje,

• uczenie nowoczesnych metod wspierania pracy grupowej, m.in. facylitacji, jako metody

podejmowania decyzji z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron, action learning;
3. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; w
szczególności:
• popularyzowanie i wykorzystanie najnowszej wiedzy w obszarze neurobiologii i nauk o funk-

cjonowaniu mózgu,
• promowanie zrównoważonego wykorzystania rozwiązań technicznych, pozytywnych sposo-

bów na wykorzystanie technologii w życiu codziennym;
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w szczególności:

• umiejętność formułowania argumentów oraz konstruktywnego uczestnictwa w działaniach

społeczności i w procesach podejmowania decyzji,

• rozwiązywanie konfliktów przy zastosowaniu mediacji;

5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; w szczególności:
• kształtowanie kompetencji społecznych,

• rozwijanie empatii, samoświadomości, motywacji wewnętrznej;

6. rewitalizacji; w szczególności rewitalizacji społecznej, poprzez 
• wsparcie instytucji w działaniach związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji

społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawą
bezpieczeństwa, m.in. poprzez zastosowanie komunikacji opartej na wartościach

• wsparcie w facylitacji spotkań i podejmowania decyzji, mediacji i rozwiązywaniu konfliktów,

• kształtowanie pełnych szacunku relacji opartych na wartościach;

7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; w szczególności poprzez:
• inicjowanie i realizowanie projektów międzynarodowych w obszarze rozwijania i wzmacniania

społeczności skupionej wokół idei Porozumienia Bez Przemocy (NonViolent Communication),
• wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze neurobiologii i badań nad możliwościami

człowieka;
8. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka; w szczególności poprzez:
• rozwijanie kompetencji wychowawczych i budowania i utrzymywania relacji, z zastosowaniem

Porozumienia Bez Przemocy;
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9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań

wspomagających rozwój demokracji;
12. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób;
13. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
14. działalności charytatywnej;
15. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
17. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
21. promocji i organizacji wolontariatu;
22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w

zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i sporto-

wo-rekreacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
2. inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propa-

gujących działalność Fundacji;
3. podejmowanie i finansowanie działań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowane

w szczególności poprzez seminaria, konkursy, konferencje i spotkania autorskie,
4. prowadzenie działań mających na celu wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-

wszechniania i ochrony praw dziecka, realizowanych między innymi w formie wykładów i semina-
riów;

5. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji
celów statutowych;

6. działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inno-
wacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;

7. prowadzenie i finansowanie działań na rzecz integracji europejskiej, prowadzoną między innymi
poprzez wydawanie publikacji, organizację spotkań, współpracę międzynarodową z organizacjami
społecznymi i instytucjami publicznymi z innych krajów europejskich realizowaną w każdej praw-
nie dopuszczalnej formie,  

8. podejmowanie i finasowanie działań na rzecz rozwijania i promocji idei wolontariatu, w szczegól-
ności w formie warsztatów, szkoleń, pogadanek;

9. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w każdej
dopuszczalnej prawnie formie na rzecz osób wykluczonych, w tym w szczególności bezdomnych,
niepełnosprawnych, chorych psychicznie, uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, opuszczają-
cych zakłady karne i poprawcze, kobiet samotnie wychowujących dzieci, ofiar patologii życia ro-
dzinnego, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, starszych, samotnych, dzieci i młodzieży ze
środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną, imigrantów i członków mniejszości
narodowych (dalej jako osoby wykluczone);

10. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym
tworzenie warunków do jej rozwoju, w każdej dopuszczalnej prawnie formie, na rzez podmiotów
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(osób fizycznych, nieformalnych zrzeszeń osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność
na rzecz osób wykluczonych;

11. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności placówek świadczących usługi dla bezdom-
nych, opiekuńcze, zdrowotne, doradcze i edukacyjne w szczególności na rzecz osób wykluczo-
nych;

12. wspieranie wykluczonych w wejściu na rynek pracy w drodze aktywizacji przedsiębiorczości oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych oraz udzielanie pomocy w uruchamianiu działalności go-
spodarczej;

13. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności z zakresu działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególno-
ści w formie działań edukacyjnych, wsparcia informacyjnego, publikacji, konsultacji i innych form
poradnictwa,  

14. prowadzenie zbiórek oraz organizowanie innych form pomocy charytatywnej;
15. prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, w tym działań mających na celu

ochronę dóbr kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego, realizowanych w szczególności w
formie seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw, spotkań autorskich, a także gromadzenie i upo-
wszechnianie obiektów cennych kulturowo,

16. prowadzenie działań z zakresu poradnictwa obywatelskiego poprzez organizowanie stałych punk-
tów poradnictwa dla osób potrzebujących oraz organizowanie jednorazowych akcji udzielania po-
rad obywatelskich, w szczególności z zakresu prawa i edukacji obywatelskiej;

17. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań na rzecz wspierania organizacji pozarządo-
wych, w szczególności organizacji prowadzących działalność o tożsamych celach;

18. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie
wykluczając międzynarodowych;

19. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 złotych (dwa tysiące pięćset
złotych) oraz majątek nabyty w czasie funkcjonowania Fundacji. Przeznaczony jest
on na realizację celów statutowych oraz na bieżące funkcjonowanie fundacji.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów; dotacji
i subwencji oraz grantów; dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; dochodów z majątku
Fundacji; odsetek bankowych od posiadanego kapitału; innych źródeł prawem nie zakazanych.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym celowe.

WŁADZE FUNDACJI

§ 8
1. Władzami fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów

2)  Rada Fundacji
3) Zarząd Fundacji
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2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podle-
głości służbowej.

3. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uza-
sadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Mandat członków organów Fundacji wygasa z chwilą wyboru nowych członków na kolejną kaden-
cję.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§9
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą fundatorzy Fundacji.
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) powołanie pierwszego składu Rady Fundacji,
2) powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji,
3) przyjęcie pierwszego Statutu i celów Statutowych Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 10
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.

Ze swojego składu Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, może nastąpić w

wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania z Rady Fundacji, pisemnej rezygna-

cji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz

zwołuje i przewodniczy zebraniom.
7. Przewodniczący Rady Fundacji podpisuje w imieniu Fundacji umowy z członkami Zarządu Fundacji

jak również reprezentuje Fundację w sporach z nimi. 

§ 11
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub

Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności

połowy liczby członków Rady, o ile w statucie nie przewidziano surowszych warunków; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu
łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Rady Fundacji w tym trybie jest uprzed-
nie przekazanie Zarządowi Fundacji przez członków Rady Fundacji aktualnych adresów poczty
elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków człon-
ków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest
równoznacze z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiąz-
kowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia kore-
spondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres mailowy.
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§ 12
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji z wyjątkiem pierwszego składu

Zarządu Fundacji powoływanego przez Zgromadzenie Fundatorów,
2. wybór Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Funda-

cji powoływanego przez Zgromadzenie Fundatorów,
3. uchwalanie Regulaminów Rady i Zarządu Fundacji, jeżeli Rada Fundacji uzna za celowe ich przy-

jęcie,
4. podejmowanie uchwały o wysokości wynagrodzenia członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 8

ust. 4, jeżeli Rada Fundacji uzna za celowe jej przyjęcie,
5. podejmowanie uchwały o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 
6. ocena pracy Zarządu Fundacji, 
7. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Fundacji,
8. udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
9. dokonywanie zmian Statutu i celów Statutowych Fundacji,
10. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
11. nadzór nad działalnością Fundacji i pracami Zarządu,

12. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inna Fundacją.

§ 13
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

§ 14
1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych

na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich człon-
ków Rady Fundacji.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów funda-

cji, a w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów i planów wewnętrznych,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji,
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody do Rady Fundacji w sprawie zmian celu

oraz statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji,
7. występowanie z wnioskami o finansowanie (dofinansowanie) projektów lub o inne formy

wsparcia działań statutowych Fundacji, 
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8. podejmowanie decyzji w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację,
jej formy, przedmiotu i zakresu, a także zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalno-
ści gospodarczej,

9. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.

3.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. O posiedzeniu Zarządu muszą być
powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do

zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Spra-

wozdanie z działalności Fundacji.

§ 16
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Za-

rządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji  upoważ-

niony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połą-

czenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga za-

twierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wy-

czerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji.

§ 19
W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 3
ustawy o fundacjach, na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbli -
żonych, instytucjom wskazanym przez Radę Fundacji.

§ 20
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu

Fundacji.
2. Zmiany celów działalności Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek

Zarządu Fundacji.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany celów działalności Fundacji zapadają większością 2/3

głosów Rady Fundacji.
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