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POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Stawający zwany dalej „Fundatorem” oświadczają, iż ustanawiają
fundację pod nazwą „Drużyna Bohaterów Życia”. Fundacja może używać

skrótu nazwy „ DBŻ”.

-2-

           Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
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Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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             Nazwa fundacji oraz logo są prawnie zastrzeżone.
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             Fundacja może ustanawiać odznaki, honorowe członkostwo, 
             medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
             i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
             dla fundacji.
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Fundacja może powoływać organy terenowe, biura i przedstawicielstwa, oraz
przystępować do innych organizacji o zbliżonych lub tożsamych celach

statutowych.
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Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.



CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA
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Celem Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, sportowego, ochrony życia 
rodzinnego i profilaktyki społecznej.
2. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, oraz innym
i instytucjami, oraz organizacjami w zakresie promowania historii Polski.
3. Inicjowanie i wspieranie działań we współpracy z instytucjami i 
organizacjami działającymi lokalnie oraz wspólnotami lokalnymi w dziedzinach 
życia społecznego.
4. Inicjowanie i wspieranie działań samorządu lokalnego, na rzecz dobra
 i poprawy życia mieszkańców z danego terenu.
5. Popularyzacja i organizacja czasu wolnego, aktywnego spędzania czasu
 i przeciwdziałanie patologiom.
6. Wspieranie młodzieży w życiu publicznym i rozwijanie prawidłowych postaw 
społecznych u dzieci i młodzieży.
7. Działalność na rzecz rozwoju kultury, popularyzacja dorobku kultury 
narodowej i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego.
8. Szerzenie kultury i sportu na terenie kraju.
9. Ochrona zabytków, miejsc pamięci narodowej, oraz wspieranie działań 
muzealnych, prace przyczyniające się do utrwalania wiedzy historycznej
i artystycznych walorów.
10. Promocja wolontariatu i wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym.
11. Dbanie o rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
12. Zwiększenie aktywności społecznej emerytów.
13. Działalność na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi, walka
z wykluczeniem społecznym i zawodowym.
14. Działalność dobroczynna, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej.
15. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
16. Udział w imprezach promocyjnych, targach i wystawach promujących 
kulturę, sport i rozwój życia społecznego.
17. Działalność wydawniczą promującą dorobek i rozwój regionów Polski.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji poprzez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
3. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, 
instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi osobami o podobnych celach 
działania.
4. Działalność wydawniczą, oraz informacyjno- propagatorską w tym 
opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, gazet, opracowanie
i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron 
internetowych, oraz innych materiałów o charakterze reklamowym,
 lub promocyjnym.
5. Współpracę z mediami o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
6. Organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych
i społecznych.
7. Realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, lub szkoleniowym,
w tym doradztwa, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, 
konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów, 
oraz innych form przekazywania wiedzy.
8. Realizację imprez kulturalnych w tym koncertów, festiwali, przedstawień, 
przeglądów, happeningów, festynów, targów, gier strategicznych,pokazów
i wystaw itp.
9. Prowadzenie i organizowanie imprez sportowych i turystycznych.
10. Inicjatyw i działań na rzecz społeczności lokalnej.
11. Pozyskiwanie źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych
 i rzeczowych służących realizacji celów statutowych Fundacji.
12. Prowadzeniu innych działań służących realizacji celów statutowych 
Fundacji.
13. Wprowadzanie innowacji i nowych technologi do działań społecznych w tym
wsparcia osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i zawodowym.
14. Prowadzenie programów podnoszących świadomość działań kulturalnych, 
sportowych, społecznych i prozdrowotnych.
15. Organizowanie i prowadzenie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, 
pomocy społecznej, prozdrowotnej, ochrony i bezpieczeństwa osób
w zagrożeniu zdrowia i życia.



MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
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 1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, sklasyfikowaną zgodnie z Rozporządzeniem rady 
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 
późniejszymi zmianami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji- stosownie do klasyfikacji, 
o której mowa w ust.1 mogą być:

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, 
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem 
zabezpieczeń społecznych.
84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowanej.
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych.
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych.
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej.
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
93.11.Z Działalność klubów sportowych.
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
18.11.Z Drukowanie gazet.
18.12.Z Pozostałe drukowanie.
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
58.11.Z Wydawanie książek.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych.
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi.
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.



87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
86.90.D Działalność paramedyczna.
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych. 

3. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonej działalności gospodarczej 
wymagać będzie – na podstawie odrębnych przepisów- koncesji lub zezwolenia,
Fundacja uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację 
jej celów statutowych.
5. W przypadku ujemnego wyniku w danym roku obrotowym z prowadzonej 
działalności gospodarczej, Fundacja pokrywa straty z zysków lat poprzednich 
lub składek członkowskich.

- 11-

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł. 
( dwa tysiące złotych) , oraz inne środki i mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
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1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. składek członkowskich,
c. dotacji, subwencji, oraz grantów,
d. prowadzonej działalności gospodarczej,
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f. dochodów z majątku Fundacji,
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji,darowizn, spadków i zapisów 
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 
spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawa przyjęcia darowizny i dziedziczenia, oświadczenia wymagane 
przepisami prawa składa Rada Fundacji.
4. Fundacja nie przyjmuje żadnych płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.2 pt.1 ustawy z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciw działaniu praniu brudnych pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, również w drodze więcej niż jednej operacji z tym 
samym podmiotem.
5. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Fundacja 
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
6. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie 
Fundacji.



WŁADZE FUNDACJI
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1. Władzami fundacji są:
 
a/ Rada Fundacji

b/ Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje społecznie, przysługuje im jednak 
prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w zakresie pełnionej
funkcji, w tym kosztów podróży, a za posiedzenia otrzymują dietę.

RADA FUNDACJI
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1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym,kontrolnym i opiniującym 
Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych 
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez 
to pozbawienie go członkostwa  w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały 
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie 
Fundacji .
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
 w Zarządzie Fundacji.
8. Członek Rady Fundacji nie może być zatrudniony w Fundacji na stanowisku 
kierowniczym i zasiadać w Zarządzie Fundacji.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz  oraz zwołuje
 i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wyznaczona z Rady z mocy 
statutu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Fundacji z prawem zabierania 
głosu doradczego i wspierającego, bez prawa do głosowania.
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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, w razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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Do zadań rady Fundacji należy w szczególności :

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacja lub o likwidacji Fundacji.
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu działań i 
innymi organizacjami.
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Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do :

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów 
dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonania rewizji majątku kontroli finansowej Fundacji.
3. Przewodniczący Rady,lub osoba przez niego wyznaczona będzie posiadać 
dostęp do konta bankowego Fundacji i stanowić będzie jedną z osób 
upoważnionych do operacji bankowych i administracyjnych.



ZARZĄD FUNDACJI
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1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powołanych przez 
radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być 
odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały 
podjętej przez wszystkich członków Rady.

- 19 -

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności :
    a/ uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    b/ uchwalanie regulaminów,
    c/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
    d/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji,
    e/ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych
 do kompetencji innych organów,
    f/ przyjmowanie darowizn spadków,zapisów subwencji i dotacji,
   g/ prowadzenie pracy bieżącej Fundacji,
   h/ ustalanie pełnomocników do poszczególnych zadań prowadzonych przez 
Fundację,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarząd.
4. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
i Przewodniczący Rady Fundacji.
5. Zarząd co roku, do 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie 
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i projekt działania na rok 
następny.

SPOSÓB REPREZENTACJI
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1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu 
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Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za wniosek Zarządu 
Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,których Fundacja 
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

LIKWIDACJA FUNDACJI
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona,lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
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Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,która w 
celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w 
Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


