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Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja Bez Tajemnic, zwana dalej Fundacją jest ustanowiona przez:
Damiana Domaoskiego
Michała Żukrowskiego
Pawła Domaoskiego
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła
Blajera w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Limanowskiego nr 35/1-2, Rep. A.
3473/2011 w dniu 28 grudnia 2011 r.
§2
1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
2. Nazwa Fundacji podlega ochronie prawnej.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzid działalnośd poza granicami
kraju.
3. Fundacja do wykonywania swych działao statutowych, może tworzyd oddziały oraz inne
jednostki organizacyjne, zaś działając po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwa.
§4
1. Fundacja może używad pieczęci z nazwą oraz ustanowid odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanowid odznaki, a także medale honorowe i przyznawad je wraz z
innymi nagrodami i innymi formami wyróżnieo osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
§5
Właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Ochrony
Środowiska.
§6
Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów
statutowych Fundacji.
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Rozdział II
Cele, Środki i Zasady działania fundacji
§7
Celem Fundacji jest:
1. działalnośd charytatywna w zakresie pomocy niepełnosprawnym dzieciom;
2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
3. promocja i organizacja wolontariatu;
4. niesienie wsparcia osobom starszym;
5. działalnośd na rzecz rozwoju i ochrony kultury, sztuki, i dóbr narodowych;
6. działalnośd na rzecz rozwoju i promocji sportu;
7. promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
8. promocja ekologii i ochrony środowiska w tym recyklingu odpadów;
9. wspieranie rozwoju integracji europejskiej;
10. ochrona praw dziecka;
11. udzielanie pomocy domom dziecka oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego;
12. działalnośd na rzecz rozwoju tolerancji i akceptacji w społeczeostwie;
13. działalnośd na rzecz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
14. niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami;
15. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
16. wspieranie merytoryczne i finansowe osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących
realizowad swoich przedsięwzięd z uwagi na niedostatek środków finansowych;
17. pomoc finansowa organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych;
18. tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i
psychicznej osób niepełnosprawnych;
§8
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. Prowadzenie ogólnopolskiego programu charytatywno – ekologicznego „Zakretki.info
– Pomagamy nie tylko przyrodzie…”, z którego całkowity dochód z pozyskanego
surowca wtórnego przekazywany jest wyłącznie na rzecz zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.
2. Organizowanie nieodpłatnej działalności na rzecz innych podmiotów.
3. Prowadzenie ogólnopolskiego programu „TuszeiTonery.info”
4. Organizacja projektu „ZakretkaDay – pOdkręcamy zakrętki…”
5. Wspieranie finansowe domów dziecka, szpitali i placówek medyczno opiekuoczych
dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
6. Przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych uczniom i studentom.
7. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej oraz leków, środków
opatrunkowych itp.
8. Udzielanie pomocy dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie.
9. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym oraz domom dziecka.
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10. Organizowanie pomocy dla osób wykluczonych ze względów zdrowotnych i
społecznych.
11. Przyznawanie nagród i stypendiów osobom przyczyniającym się funkcjonowaniu i
rozwojowi działao podjętych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.
13. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji.
14. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wydarzeo i innych
inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.
15. Przyznawanie jednorazowych bezzwrotnych pomocy finansowych i materialnych
osobom i rodzinom.
16. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia.
17. Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
18. Zbiórkę żywności, dóbr materialnych oraz pieniędzy dla osób poszkodowanych i
potrzebujących.
19. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki
prozdrowotnej.
20. Zbiórkę surowców wtórnych.
21. Doradztwo w zakresie pozyskania funduszy na leczenie i rehabilitację.
22. Organizowanie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci z udziałem zwierząt.
23. Promocję kart ICE.
24. Organizowanie konferencji dotyczącej segregacji odpadów.
§9
1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyd wyodrębnione w jej strukturze
jednostki organizacyjne oraz zatrudniad pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w
innych formach prawnych.
2. Jednostki organizacyjne powołuje swoją uchwałą Zarząd Fundacji.
3. Zarząd ustala sposób działania jednostek organizacyjnych i nadaje im regulamin uchwałą.
§ 10
Do składania oświadczeo woli w sprawach Fundacji umocowani są Prezes oraz Wiceprezesi
działający samodzielnie.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000zł ( trzy tysiące złotych),
w tym 1000 zł (tysiąc złotych) wyodrębnionych na prowadzenie działalności gospodarczej
oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, a także inne mienie nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może gromadzid swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
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§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) subwencji i dotacji;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych przeprowadzanych na podstawie wymaganej
prawem decyzji właściwego urzędu;
d) odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) wpływów z działalności gospodarczej;
f) dochodów z praw majątkowych;
2. Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
§ 13
Darczyoca lub spadkobierca może zastrzec sobie anonimowośd, a także wskazad cel, na który
przeznacza się wniesione środki.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
Fundacja nie może:
a) udzielad pożyczek lub zabezpieczad zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywad swojego 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,
c) wykorzystywad majątku na rzecz członków jej 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,
d) zakupywad towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 17
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany przez Fundatorów.
Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów chyba, że powołają oni do pełnienia tej funkcji
inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład zarządu Fundacji mogą wchodzid Fundatorzy
lub osoby spoza ich grona. W przypadku opisanym w § 43 prawo do powołania nowych
członków Zarządu przysługuje pozostałym członkom tego organu.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. W skład zarządu wchodzą:
a) Prezes;
b) dwóch Wiceprezesów;
c) oraz maksymalnie dwóch członków.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Fundatorów;
b) choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolnośd do sprawowania funkcji;
c) niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka;
e) istotnego naruszenia postanowieo statutu;
f) skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
g) śmierci członka Zarządu.
§ 19
Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:
1. Ustalanie i zmiany Statutu Fundacji,
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
3. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
4. Decyzja o likwidacji Fundacji,
5. Powołanie członków pierwszego składu Rady Fundacji.
Powyższe kompetencje zapadają w wyniku podjęcia jednomyślnej uchwały Fundatorów.
§ 20
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
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2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W zakresie swoich właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają
zwykłą większością głosów. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu przy
obecności co najmniej dwóch członków zarządu, bądź w drodze indywidualnego zbierania
głosów przez zarząd; uchwała może byd wynikiem głosów oddanych częściowo na
posiedzeniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
§ 22
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w
szczególności:
1. opracowanie wieloletniego planu działalności Fundacji;
2. uchwalanie rocznego planu działalności Fundacji;
3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
4. realizację celów statutowych Fundacji;
5. uchwalanie struktury organizacji Fundacji;
6. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji;
7. decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku;
8. ustalenia wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do realizowania
działalności statutowych;
9. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych zakładów;
10. ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich
umocowania;
11. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
12. sporządzanie budżetu Fundacji oraz sprawozdao finansowych z pracy Fundacji.
§ 23
Fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie rodzin wymienionych osób, nie
mogą uczestniczyd w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio
przez Fundację lub z jej udziałem, jeżeli efektem uczestnictwa byłaby partycypacja w puli
nagród danej akcji, imprezy lub przedsięwzięcia albo osiągnięcie innych korzyści
wynikających z tego uczestnictwa.
§ 24
1. Rada Fundacji pełni funkcje organu nadzorującego i opiniującego.
2. Rada Fundacji może składad się od dwóch do pięciu członków, wybieranych na pięcioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Decyzję o składzie członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnid tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją sama Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpid w wyniku uchwały podjętej
większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
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5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów;
b) choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolnośd do sprawowania funkcji;
c) niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka;
e) istotnego naruszenia postanowieo statutu;
f) skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
g) śmierci członka Rady Fundacji.
6. Nie można łączyd członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie, ani pozostawad z
członkami organu zarządzającego Fundacji w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo nie pobierając za pracę na jej
rzecz wynagrodzenia.
§ 25
Do zadao Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji;
b) opiniowanie rocznych sprawozdao Zarządu z działalności.
§ 26
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może byd zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno byd zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 27
Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności, o której mowa w § 6
przeznaczona będzie w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
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§ 28
Działalnośd gospodarcza może byd prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 29
1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnieo i obowiązków dyrektorów zakładów
określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Dyrektor zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialnośd przed Zarządem Fundacji.
§ 30
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkośd środków
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

przypadających

na

§ 31
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 32
Decyzję w sprawie zamian Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 33
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za
zobowiązania Fundacji.
§ 34
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyd się z inną fundacją lub
podjąd współpracę z inną organizacją.
§ 35
Połączenie nie może nastąpid, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 36
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 37
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była powołana, lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, oraz w wypadkach określonych w
ustawie.
§ 38
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 39
W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji, lub inna osoba
wyznaczona przez Fundatorów.
§ 40
1. Statut oraz cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany celów statutowych Fundacji podejmują Fundatorzy w
drodze jednomyślnej uchwały.
§ 41
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra.
§ 42
Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu na cel wskazany przez
Fundatorów.
§ 43
W przypadku śmierci ostatniego Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane
postanowieniami niniejszego statutu, wstępuje Zarząd.
§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundator

Fundator

Fundator
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