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STATUT RAFAŁ BRZOSKA FOUNDATION 
 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę Rafał Brzoska Foundation i dalej w Statucie zwana jest 
„Fundacją”. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Brzoskę, zwanego dalej „Fundatorem”, 
na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 15 kwietnia 2022 roku, 
repertorium A numer 12328/2022, przez notariusza Monikę Fyk z kancelarii 
notarialnej w Warszawie, a następnie zmienionego aktem notarialnym sporządzonym 
w dniu 27 kwietnia 2022 roku, repertorium A numer 13545/2022, przez notariusza 
Monikę Fyk z kancelarii notarialnej w Warszawie. 

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 2167, ze zm.) oraz w oparciu o niniejszy Statut. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić 
działalność także poza granicami kraju. 

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 
placówki terenowe. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
jej celów statutowych w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga 
uprzedniej decyzji Fundatora, wyrażonej w formie uchwały oraz wpisu do rejestru 
przedsiębiorców. 

5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  
6. Organami nadzoru nad Fundacją, ze względu na cele Fundacji są Minister właściwy 

do spraw edukacji oraz Prezydent m. st. Warszawy. 

§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4 
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1. Fundacja prowadzi działalność w zakresie realizacji następujących celów: 
a. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w szczególności pochodzących z terenów wiejskich, mniejszych 
miast oraz pochodzących ze środowisk z ograniczonymi możliwościami 
rozwoju lub będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej lub z 
doświadczeniem uchodźczym;  

b. wzmacnianie kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych na miarę wyzwań 
współczesnego świata; 

c. rozwój przedsiębiorczości; 
d. wspomaganie rozwoju technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
społecznej i gospodarczej. 

2. Zmiana celów jest możliwa na mocy decyzji Fundatora, poprzez zmianę Statutu. 
 

§ 5 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. organizowanie i finansowanie wsparcia edukacyjnego i rozwojowego, w 

szczególności w postaci finansowania nauki, udzielania stypendiów, 
wspomagania finansowego, merytorycznego i rzeczowego dzieci, młodzieży i 
dorosłych na wszystkich szczeblach edukacji formalnej i pozaformalnej; 

b. tworzenie programów edukacyjnych i rozwojowych w zakresie objętym 
celami Fundacji, w tym programów dotyczących edukacji w zakresie nauk 
ścisłych, humanistycznych,  ekologii, przedsiębiorczości, innowacyjności, 
kultury, sztuki, przedsiębiorczości społecznej i  rozwoju osobistego; 

c. wspomaganie i promowanie nowoczesnych metod nauczania, pobudzających 
dzieci i młodzież oraz dorosłych do myślenia krytycznego, pracy zespołowej i 
odpowiedzialności za dalszy rozwój edukacyjny; 

d. organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, 
merytorycznego i organizacyjnego podmiotom instytucjonalnym i osobom 
fizycznym realizującym działania spójne z celami statutowymi Fundacji, 
poprzez udzielanie stypendiów, grantów lub innego rodzaju pomocy; 

e. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz 
przedsiębiorcami w zakresie spójnym z celami Fundacji; 

f. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych m.in. poprzez 
stwarzanie możliwości kontaktu z ekspertami i autorytetami w danej 
dziedzinie, rozwijanie ich zainteresowań przez organizację i finansowanie 
warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, staży, wykładów i innych form 
dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych oraz wypoczynku 
zimowego i letniego; 
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g. wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wykładowców, dyrektorów 
szkół i pracowników placówek oraz instytucji zajmujących się edukacją i 
rozwojem; 

h. wyposażanie internatów, szkół i szkół wyższych w sprzęt naukowy i inne 
pomoce pedagogiczne; 

i. wspieranie inicjatyw oraz programów badawczych mających dostarczyć 
wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych 
istotnych ze względu na cele Fundacji; 

j. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury; 
k. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach 

organizowanych przez inne podmioty, umożliwiających przeprowadzenie 
akcji informacyjnych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji oraz 
organizowanie własnych akcji edukacyjnych, społecznych i kulturalnych,  
promujących wartości demokratyczne, postawy obywatelskie i wolontariat; 

l. organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, 
targów, festiwali, obozów integracyjnych, koncertów w zakresie objętym 
celami Fundacji; 

m. działalność informacyjną, publicystyczną i wydawniczą, w tym 
opracowywanie i wydawanie czasopism i książek oraz prowadzenie serwisów 
internetowych w zakresie objętym celami Fundacji; 

n. prowadzenie kampanii świadomościowych, społecznych, charytatywnych i 
reklamowych w zakresie objętym celami Fundacji; 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może 
współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych 
celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia 
organizacyjnego, merytorycznego, edukacyjnego, logistycznego, promocyjnego albo 
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

3. Fundacja może być członkiem organizacji zrzeszających podmioty polskie i 
zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 
lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności wyodrębnia się 
rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 
zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

5. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć 
statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych 
instytucji, organizacji i prowadzić działalność gospodarczą. 

6. Wszelkie wymienione w niniejszym paragrafie działania służące realizacji celów 
Fundacji mają charakter niedochodowy. 
 

§ 6 
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1. Fundacja może używać pieczęci i emblematów z napisem wskazującym jej nazwę i 
siedzibę. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom zasłużonym dla Fundacji lub dla celów, dla 
których została powołana Fundacja. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 000  zł (słownie: 
jeden milion  złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz 
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
a. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, umów 

sponsoringowych,  
b. dotacji i subwencji oraz grantów, 
c. zbiórek publicznych, 
d. dochodów z majątku Fundacji, 
e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w 

szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku kapitałowym, 

f. odsetek i depozytów bankowych, 
g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
h. dochodów z działalności gospodarczej, jeśli będzie prowadzona. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli 
spadkodawców lub donatorów. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co nie wyklucza jego uprawnienia 
do odrzucenia spadku. 

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć 
tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na 
piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie 
cel statutowy. 

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych, 
we właściwych bankach, jak również w kryptowalutach, pieniądzach cyfrowych i 
innych instrumentach płatniczych. 
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8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na które są przelewane środki pochodzące 
z dochodów określonych w ust. 6, jeżeli taka jest wola darczyńcy. Fundusz może być 
wykorzystywany na cele wskazane na piśmie przez darczyńcę, a w braku wskazania 
przez niego tych celów - na działalność Fundacji. Odsetki od lokat środków 
funduszów celowych nie podlegają powyższym ograniczeniom. 

 

Organy Fundacji 

§ 8 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
3. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) albo większej liczby osób, w tym Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
4. Członków, Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator na czas 

nieoznaczony. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka Zarządu lub w razie 

jego śmierci lub na skutek odwołania przez Fundatora. 
6. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje 

pełnomocnik powołany decyzją Fundatora lub inny członek Zarządu Fundacji. 

  

§ 9 

1. Do zadań Zarządu należy: 
a. realizowanie celów statutowych Fundacji, 
b. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji, 
c. przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów, subwencji i 

dotacji, 
d. zarządzanie majątkiem Fundacji, 
e. tworzenie wyodrębnionych funduszy dla poszczególnych zadań, 
f. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia pracowników i 

współpracowników Fundacji, 
g. tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych, 
h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych dla 

Fundatora. 

  

§ 10 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom 
Zarządu. Posiedzenie Zarządu może zwołać również Fundator. 
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2. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni, w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed 
planowanym terminem posiedzenia, wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością 
głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy członków Zarządu. W wypadku 
równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystanie środków 
komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu Fundacji 
odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 

Zarządu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad, 
c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w 

toku posiedzenia. 

Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu Fundacji przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, 
zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

5. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym 
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku 
Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu udostępnia projekt 
uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z informacją o sposobie i terminie 
oddania głosu. Uchwała Zarządu poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy 
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej 
przyjęciem głosowała zwykła większość członków Zarządu. 

 

§ 11 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu 
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.  

 

Fundator 

§ 12 

1. Do uprawnień zastrzeżonych dla Fundatora  należą: 
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa 

Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, 
b. dokonywanie zmian Statutu Fundacji, w tym celów Fundacji oraz 

podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację, 
c. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 
d. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału 

zgromadzonych środków, 
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e. powoływanie Rady Programowej i jej członków, 
f. uchwalanie regulaminu Rady Programowej, który określa zasady i tryb jej 

funkcjonowania, 
g. powoływanie Rady Mentorów i jej członków oraz określenie zasad i trybu jej 

funkcjonowania. 
2. W sprawach określonych powyżej, Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych 

uchwał. 

  

Rada Programowa 

§ 13 

1. Rada Programowa może być powołana w każdym czasie przez Fundatora. Do 
kompetencji Rady Programowej należy: 

a. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi realizacji przez Fundację 
celów Fundacji, 

b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Fundatora lub Zarząd. 
2. W skład Rady Programowej wchodzą przynajmniej 3 (trzy) osoby fizyczne, 

powoływane przez Fundatora na okres 2 (dwóch) lat. Rada Programowa wybiera z 
grona członków Rady Programowej przewodniczącego Rady Programowej na 
pierwszym posiedzeniu. Zmiana przewodniczącego Rady Programowej może 
nastąpić na skutek rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Programowej, 
odwołania przez Radę Programową z funkcji przewodniczącego, utraty członkostwa 
w Radzie Programowej lub w razie śmierci. 

3. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek rezygnacji członka Rady 
Programowej lub w razie jego śmierci lub na skutek odwołania przez Fundatora lub 
na skutek upływu okresu na jaki dany członek Rady Programowej został powołany. 

4. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego 
Rady Programowej, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Rady Programowej może 
zwołać również Zarząd. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy jeden z 
członków Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. O posiedzeniu Rady 
Programowej muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Programowej oraz 
członkowie Zarządu. 

5. Rada Programowa podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą 
większością głosów, w wypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego Rady Programowej. Każdy członek Rady Programowej ma jeden 
głos. 

6. Do udziału w posiedzeniu Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i 
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział 
tych osób ma charakter jedynie doradczy. 

7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej 
pracach. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie 
członkom Rady Programowej Fundacji udokumentowanych wydatków 
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poniesionych w związku z uczestnictwem w jej pracach lub o pokryciu takich 
wydatków lub kosztów bezpośrednio. 

 

Rada Mentorów 

§ 14 

1. Rada Mentorów może być powołana w każdym czasie przez Fundatora. Zadaniem 
członków Rady jest udzielanie indywidualnego wsparcia podopiecznym Fundacji i jej 
programów w oparciu o wiedzę, ekspertyzę i doświadczenie profesjonalne. 

2. W skład Rady Programowej wchodzą przynajmniej 2 (dwie) osoby fizyczne, 
powoływane przez Fundatora na czas nieokreślony. 

3. Członkostwo w Radzie Mentorów ustaje na skutek rezygnacji członka Rady lub w 
razie jego śmierci lub na skutek odwołania przez Fundatora. 

4. Członkowie Rady Mentorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej 
pracach. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie 
członkom Rady Mentorów udokumentowanych wydatków poniesionych w 
związku z uczestnictwem w jej pracach lub o pokryciu takich wydatków lub kosztów 
bezpośrednio. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 15 

1. Fundacja ulega likwidacji w sytuacji przewidzianej ustawą. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 
3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Fundator. 
4. Fundator wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe 

pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji, z uwzględnieniem celów, którym 
Fundacja służyła. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. W przypadku śmierci Fundatora lub stanu zdrowia uniemożliwiającego 
wykonywanie przez Fundatora jego uprawnień lub obowiązków wynikających ze 
Statutu, uprawnienia lub obowiązki te wykonuje osoba uprzednio wskazana na 
piśmie przez Fundatora po powiadomieniu Zarządu. W razie braku wskazania osoby, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia lub obowiązki Fundatora 
wykonuje najstarszy członek Zarządu. 

 


