
STATUT

FUNDACJI „Z TOBĄ, BEZ CIEBIE” 
 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Fundacja pod nazwą „FUNDACJA  Z TOBĄ, BEZ CIEBIE” zwana w dalszej części 
statutu  „Fundacją”, została ustanowiona w dniu piątego października 2018 roku przez: 
BARBARĘ STEFANKOWSKĄ-FUŁEK, , zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza BEATĘ JĘDRYCHOWSKĄ-MICHAŚ, prowadzącą 
Kancelarię Notarialną w Markach, przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 114. 
2.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z
2018 roku, poz. 1491) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja jest poświęcona pamięci WALDEMARA FUŁKA oraz innym tragicznie zmarłym 
osobom.

 § 3

Fundacja ma osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą.
 PKD:

1. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację
2. 86.90.D  Działalność paramedyczna
3. 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

§ 4
 
Siedzibą fundacji jest miasto MARKI, 05-20, ul. Chocimska 15. 
 

§ 5
 
Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
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§ 6

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

§7
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 

Cele i zasady działania Fundacji
 

§ 8
 Celami Fundacji są: 

1. Szeroko zakrojona pomoc psychologiczna osobom, którym śmierć, w sposób mniej lub 
bardziej nagły, zabrała najbliższych.

2. Wsparcie  terapeutyczne szczególnie tym, którzy stracili najbliższych nagle i tragicznie, w
wypadkach komunikacyjnych, w różnorakich katastrofach czy w wyniku dramatycznego 
wydarzenia zdrowotnego.  

3. Pomoc ludziom szczególnie samotnym i bezradnym po śmierci kogoś bliskiego.  

4. Budowanie wspólnoty psychologicznej i duchowej osób, które przeżyły śmierć 
najbliższych. 

§ 9
 
Fundacja finansuje  swoje cele poprzez: 
 
1. Organizowanie spotkań, w węższym lub szerszym gronie, w celu wymiany doświadczeń i 

przeżyć po utracie kochanej osoby. 
2. Organizowanie sesji psychoterapeutycznych, indywidualnych i grupowych dla osób 

dotkniętych tragiczną stratą.
3. Organizowanie kilkudniowych turnusów terapeutycznych w miejscach szczególnie 

pięknych i atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie: góry, morze, jeziora etc. 
 

§ 10
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
 



§ 11
 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 
 

§ 12
 
Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych oraz 
współpracować z wolontariuszami.

§ 13
 
Oznaczenia Fundacji
1. Fundacja używa pieczęci z napisem: 

Fundacja „Z TOBĄ, BEZ CIEBIE”
ul. Chocimska 15; 05-270 MARKI, tel. 605313567
KRS…………….

2. Fundacja może używać znaku graficznego. 
 

Majątek i dochody Fundacji
 

§ 14
 
Majątek Fundacji stanowi:
1.   Fundusz założycielski w kwocie 2000,00 (dwa  tysiące) złotych, plus 1000,00 (jeden 
tysiąc) złotych na działalność gospodarczą, w sumie 3000,00 (trzy tysiące) złotych.
2.   Inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 15
 
Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu 
2. dotacji i subwencji oraz grantów
3. dochodów ze zbiórek.
4. dochodów z działalności gospodarczej 
 

§ 16
 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, sponsoringu i zapisów 
mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji. 
 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 
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3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy gdy stan czynny majątku 
przewyższa długi spadkowe. 

§ 17
 
Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej 
darczyńców, sponsorów, pracowników lub innych osób.

Władze Fundacji
 

§ 18
 
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
 

§ 19
 
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. 
2. Funkcję Prezesa Fundacji pełni BARBARA STEFANKOWSKA-FUŁEK. 
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
4. Prezes zatrudnia pracowników Fundacji, decyduje o współpracy z wolontariuszami.
 

§ 20
Prezes Zarządu: 
1. Opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz 
projekty preliminarzy wydatków Fundacji. 
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem. 
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 
4. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji. 
5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu 
spadku. 

Sposób Reprezentacji

§ 21

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes. 
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach  związanych z 
zaciąganiem wszelkich zobowiązań majątkowych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji 
składa Prezes. 
3. W poszczególnych oddziałach Fundację mogą reprezentować przedstawiciele (pracownicy)
lokalni wyznaczani przez Zarząd pisemnym upoważnieniem. 



 
Zmiana Statutu

§ 22
 
Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Prezes Fundacji. 
 

Postanowienia Końcowe

§ 23
 
1.  Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów - połączyć się z inną fundacją. 
2.  Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd. 
 

§ 24
 
1.  Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. 
2.  Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzec osób lub 
fundacji wskazanych przez Zarząd. 
 

§ 25
 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej 
działalności za rok ubiegły. 
 

§ 26
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 
 

Fundator:  
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