
 

Statut 

Fundacji Rex Support Group 

 

Rozdział I 

 

§ 1 

Fundacja Rex Support Group, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem 

notarialnym z dnia 25 kwietnia 2019 roku, repertorium A Nr 1187/2019,  sporządzonym 

przez Dorotę Pronobis-Prońską, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Tamka 29/29. 

 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 
placówki terenowe oraz powoływać oddziały za granicą; 

5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą. 

 

§ 5 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 6 

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister. 

 

§ 7 

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja Rex Support Group, a także zgodnie z 

odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków 

graficznych. 

 

 



Rozdział II 

 

§ 8 

Cele Fundacji obejmują wszelkie formy aktywności bezpośrednio lub pośrednio 

ukierunkowane na: 

a) pomoc społeczną, a także udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 

świadomości prawnej społeczeństwa; 

b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, oraz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

c) wspomaganie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

d) działalność charytatywną, a także promocję i organizację wolontariatu; 

e) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, jak również kulturę, sztukę, ochronę dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

f) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego, a także 

integracji cudzoziemców oraz działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej 

za granicą; 

g) ochronę i promocję zdrowia, a także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, a także upowszechnianie i ochronę 

praw konsumentów; 

i) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także działalność na rzecz 

kombatantów, osób represjonowanych, weteranów i weteranów poszkodowanych; 

j) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także 

techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarcze; 

k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej; 

l) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a także turystykę,  

krajoznawstwo i rewitalizację; 

m) porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także obronność państwa i działalność Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

n) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, jak również udzielanie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, ratowanie i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom 

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 



o) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania 

przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. 

 

§ 9 

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez: 

a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie lub wspieranie, w tym finansowanie i 

współfinansowanie, programów lub kampanii społecznych, edukacyjnych, kulturalnych lub 

związanych ze sztuką; 

c) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania 

książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych; 

d) tworzenie, organizowanie, współudział lub wspieranie organizacyjne oraz finansowanie 

programów stypendialnych promujących wybitne uzdolnione dzieci i młodzież; 

e) organizowanie wyjazdów, plenerów, warsztatów, konkursów, w tym fundowanie 

stypendiów i nagród; 

f) prowadzenie, organizowanie, współudział lub wspieranie organizacyjne lub finansowanie 

programów badawczych, szkoleń, wykładów, konferencji, wystaw, koncertów, festiwali, 

spektakli, sympozjów, przeglądów i innych akcji artystycznych zgodnych z celami Fundacji; 

g) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia i rozwoju 

dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób pochodzących regionów słabszych ekonomicznie, 

regionów niedoinwestowanych i zacofanych;  

h) organizowanie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego rzeczowego 

organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom 

dziecka, domom opieki społecznej; 

i) organizowanie, wspieranie organizacyjne lub finansowanie szczególnie wartościowych 

działań w zakresie kultury i sztuki, a także ważnych społecznie inicjatyw związanych z 

krzewieniem kultury fizycznej i sportu; 

k) organizowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie i współfinansowanie 

inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji; 

l) zakup, sprzedaż, produkcję i naprawę sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego; 

m) udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych; 

n) działanie na rzecz ochrony środowiska; 

o) działanie na rzecz wsparcia finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej. 

 

§ 10 

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 

§ 11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 



1) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)  

2) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD 47.9)  

3) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4); 

4) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6); 

5) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78); 

6) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90); 

7) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);  

8) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); 

9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana (PKD 62);  

10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);  

11) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);   

12) Działalność wydawnicza (PKD 58); 

13) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z); 

14) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z); 

15) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 

87.20.Z); 

16) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

17) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 

18) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z);  

19) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2); 

20) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9); 

21) Zakwaterowanie (PKD 55); 

22) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2); 

23) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych       (PKD 72.20.Z); 

24) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5); 

25) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana                   

(PKD 88.99.Z); 

26) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z 

kulturą        (PKD 91);  

27) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90); 

28) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z); 

29) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 



(PKD 94.99.Z); 

30) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z); 

31) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z). 

2.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

 

Rozdział III 

 

§ 12 

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 Członków zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.  

 

§ 13 

1. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. 

2. Zarząd pierwszej kadencji powołuje Fundator. 

3. Zarząd kolejnej kadencji powołuje ustępujący zarząd.    

4. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych 

i niemajątkowych, każdy Członek Zarządu samodzielnie. 

5.    (usunięto) 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, 

śmierci, wskutek odwołania uchwałą Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie, 

przy czym przysługuje im także prawo zwrotu wydatków poniesionych w związku z 

wykonywaniem funkcji w Zarządzie, w tym kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

§ 14 

1. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie w obecności wszystkich członków. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na jeden rok kalendarzowy. 

Zwoływane są przez  Prezesa Zarządu, a w razie niemożności zwołania przez Prezesa, 

przez Wiceprezesa Zarządu. Informacja o posiedzeniu musi dojść do adresata co 

najmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenia zwoływane są 

pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną mailowo na adres, znajdujący się na 

liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej 

aktualizacji swojego adresu i numeru telefonu spoczywa na Członku Zarządu.  

3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, 

uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji lub do działania w imieniu Fundacji w spawach 

majątkowych i niemajątkowych.  

5. Zarząd może w drodze uchwały ustanowić prokurenta. Odwołać prokurę może każdy 

Członek zarządu. 



6. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§ 15 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością. 

2) opracowywanie i uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych. 

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych 

za dany rok. 

4) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością 

Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.  

5) zarządzanie majątkiem Fundacji. 

6) ustalanie wielkości zatrudnienia. 

7) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, 

łączeniu się z innymi podmiotami 

8) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do 

kompetencji innych władz Fundacji. 

9) podejmowanie decyzji o utworzeniu placówek terenowych i oddziałów zagranicznych 

Fundacji, jak również ich likwidacji.  

 

§ 16 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd uchwałą. 

 

§ 17 

1. Zarząd może uchwałą nadać dowolnej osobie fizycznej posiadającej pełnię praw 

publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych status Honorowego Członka 

Fundacji. 

2. W sytuacji uzyskania przez co najmniej 2 (dwie) dowolne osoby fizyczne z osobna statusu 

Honorowego Członka Fundacji tworzą one Kolegium Honorowych Członków Fundacji, 

dalej określanego jako „Kolegium”, i stają się one Członkami Kolegium. 

3. Kolegium na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Kolegium. 

4. Przewodniczący Kolegium kieruje pracami Kolegium, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Kolegium. 

5. Posiedzenia Kolegium zwoływane są poprzez informację wysłaną mailowo na adres, 

znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Przewodniczącego Kolegium.  

Adresat musi otrzymać informację o posiedzeniu co najmniej na 2 tygodnie przed 

terminem posiedzenia. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa 

na Członku Kolegium. 

 



§ 18 

1. Kolegium jest wyłącznie doradczym i opiniodawczym organem Fundacji.  

2. Kolegium nie ma prawa do kontroli i/lub nadzoru Zarządu Fundacji. 

3. Kolegium podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy Członków. 

4. Tryb działania Kolegium Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin. 

 

§ 19 

1. Członkowie Kolegium sprawują swoje stanowiska bezterminowo. 

2. Członkostwo w Kolegium wygasa z chwilą upływu kadencji, śmierci, złożenia pisemnej 

rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności 

prawnych, odwołania przez Zarząd Fundacji. 

3. Członkowie Kolegium mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów i/lub wynagrodzenie. 

 

§ 20 

Do kompetencji Kolegium należy: 

1) doradzanie Zarządowi Fundacji na prośbę co najmniej jednego z jego członków. 

2) wydawanie ekspertyz w kwestiach przedstawionych przez co najmniej jednego członka 

Zarządu Fundacji. 

3) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Fundacji. 

 

 

Rozdział IV 

 

§ 21 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o 

ustanowieniu Fundacji w kwocie 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) oraz majątek nabyty w 

trakcie funkcjonowania Fundacji. Z funduszu założycielskiego 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) 

Fundator przeznacza na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. 

 

§ 22 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów i wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku publicznego. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. 

 

§ 23 

1. Majątek Fundacji pochodzi z : 



1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) dotacji i subwencji, 

3) zbiórek publicznych i loterii,  

4) nawiązek i świadczeń pieniężnych, 

5) dochodów z loterii fantowych, gier bingo fantowych i loterii promocyjnych,  

6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,  

7) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, 

8) środków otrzymanych od sponsorów, 

9) działalności gospodarczej,  

2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów 

statutowych. 

3. Fundacja może gromadzić swój fundusze w walucie polskiej, w walutach obcych lub w 

kryptowalutach. 

 

§ 24 

Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 25 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

§ 26 

Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. 

 

 

Rozdział V 

 

§ 26A 

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 27 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 

Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd. 

3. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego zarządu, których obowiązkiem jest działać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym 

Fundacja służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. 

Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych. 



5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją. 

 

 

 

Fundator 

 

______________________ 

 

 

Warszawa, dnia __________ 

 


