Załącznik Zgromadzenia Fundatorów do Uchwały nr 2
z 27 grudnia 2016 roku
Statut: Fundacja „w Twojej sprawie”
STATUT FUNDACJI
Fundacja „w Twojej sprawie”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „w Twojej sprawie” zwana w dalszej
treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ustanowiona została przez:
 Artura Witczaka;
 Michała Rogalskiego;
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Zuzanny Lucińskiej w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul.
Kościuszki 101 w dniu15 listopada 2016 roku, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
1.
2.

3.

4.

§5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować
do spółek i fundacji.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o
działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o
których mowa w § 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną
statutową działalnością Fundacji.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów
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ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności
będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.
5. W realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za
granicą działalność gospodarczą oraz wykorzystywać fundusze
europejskie i inne uzyskane środki.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód
przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
7. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej,
udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)
§6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja „w Twojej sprawie”.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1.

2.

§7
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
Fundacja może, na mocy uchwały Zarządu podjęć decyzję o
uruchomieniu i realizowaniu, według ustalonych zasad programu
pomocowego, edukacyjnego, ochronnego etc. w celu realizacji
poszczególnych celów statutowych określonych w § 9 Statutu.

§8
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. Pielęgnacja i kultywowanie wartości patriotycznych Narodu Polskiego
poprzez świadczenie pomocy kombatantom wojennym, repatriantom
oraz wszystkim ludziom poszkodowanym przez systemy totalitarne.
2. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pomoc osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i poprzez udzielenie im
wsparcia na różnych płaszczyznach.
3. Działalność na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju
architektury i urbanistyki oraz rewitalizacji terenów zielonych.
4. Zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach
rodzinnych oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród
społeczeństwa;
5. Wyrównywanie szans w rozwoju dzieci i młodzieży oraz aktywizacja
osób niepełnosprawnych, zaawansowanych wiekowo lub grup osób
wykluczonych.
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6.

Udzielanie wsparcia dla realizacji innowacyjnych pomysłów
nowoczesnych technologii z komercyjnym przeznaczeniem.

i

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie wszelkiej pomocy prawnej, reprezentowanie interesów
grup marginalizowanych społecznie,
wspieranie i pomoc w
egzekwowaniu praw przysługujących obywatelom lub innym
podmiotom prawa oraz prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w
postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i naukową, a także
fundowanie stypendiów oraz organizowanie i finansowanie imprez
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
3. Organizację zbiórki publicznej środków pieniężnych i innych darowizn;
4. Przystępowanie do postępowań sądowych i administracyjnych, a także
organizowanie protestów i innych akcji społecznych;
5. Reklamę, konferencje, szkolenia, konkursy, prelekcje, wystawy oraz
zakładanie i prowadzenie stron internetowych, forum, aukcji, itp.;
6. Prowadzenie działalności gospodarczej;
§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 10 000
złotych (dziesięć tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski
Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z
dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w
niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
 krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 dotacji, datków i subwencji,
 dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez
publicznych, prowadzonych przez Fundację także przy udziale
innych osób,
 zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju
i za granicą,
 operacji finansowych,
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji.
§ 14
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W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 16
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność
w zakresie:
• 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;
• 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
• 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
• 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
• 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
• 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej;
• 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
• 41.10. Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków;
• 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych;
• 43.12. Z. Przygotowanie terenu pod budowę;
• 43.13. Z. Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich;
• 43.22. Z. Wykonywanie instalacji elektrycznych;
• 43.22.
Z.
Wykonywanie
instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
• 43.29. Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
• 43.31. Z. Tynkowanie;
• 43.32. Z. Zakładanie stolarki budowlanej;
• 43.33. Z. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
• 43.34. Z. Malowanie i szklenie;
• 43.39. Z. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych,
• 43.91. Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
• 43.99. Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
• 49.41. Z. transport drogowy towarów;
• 52.10. B. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
• 52.22. Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
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66.19. Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
68.10. Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
68.20. Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;
68.31. Z. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
68.32. Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
69.10.Z Działalność prawnicza;
70.22. Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
71.11. Z. Działalność w zakresie architektury;
71.12. Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne;
73.1 Reklama;
77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego;
77.32. Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
pozyskiwaniem pracowników;
78.30. Z. Pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników;
81.10. Z. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem
porządku w budynkach;
81.22. Z. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych;
81.22. Z. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych,
81.29. Z. Pozostałe sprzątanie;
81.30. Z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni;
82.30. Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych;
95.11. Z. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych;
02.10.Z. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z
wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
02.20.Z. Pozyskiwanie drewna;
02.40.Z. Działalność usługowa związana z leśnictwem;
33.17. Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu
transportowego;
33.19. Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i
wyposażenia;
33.20. Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i
wyposażenia;
32.40.Z produkcja gier i zabawek
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
92.00.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi;
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59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z
sprzedaż
detaliczna
odzieży
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach

§ 17
Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 5 000 zł
pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.
§ 18
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, działów lub firm.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle
posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej
Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego
kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który
powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do
wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia
majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne,
szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i
obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny
zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział V. Organy Fundacji
§ 20
1. Organami Fundacji są:
 Rada Fundacji,
 Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub
regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.
3. W przypadku gdy liczba głosów jest równa decyduje głos Prezesa.
Rozdział VI. Rada Fundacji
§ 21
1. Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Fundator oraz
wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.
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3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do
takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady oraz Wiceprezesa
Rady.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady
Fundacji”.
6. Członkowie Rady Fundacji:
 nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z
członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;
 za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w
posiedzeniach
członkowie
Rady
Fundacji
nie
otrzymują
wynagrodzenia.
7. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od
kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów
określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji
przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.”
8. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie
rzadziej niż co kwartał.
9. Pierwszym Prezesem Rady Fundacji jest Michał Rogalski, zaś Artur
Witczak Wiceprezesem Fundacji „w Twojej Sprawie”.
10. Posiedzenia
zwołuje
Prezes
Rady
Fundacji,
wysyłając
za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w
których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad
Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek
Zarządu Fundacji.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, w celu składania
wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.
12. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany
jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Rady Fundacji.
13. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali
zaproszeni.
14. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na
odległość.
15. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 14 nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
16. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 14 nie dotyczy
wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Fundacji oraz jej sekretarza,
powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w
czynnościach tych osób a także zmiany Statutu.
17. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
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18. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec
Zarządu Fundacji Prezes Rady Fundacji.
1.

2.
3.

4.

§ 22
Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do
Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w
Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to
możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej
kadencji.
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu
kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo
śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje z ważnych przyczyn Rada
Fundacji jednomyślnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez
udziału członka Rady Fundacji podlegającego odwołaniu. Za ważną
przyczyną uważa się: działanie na szkodę Fundacji, brak uczestnictwa
w pracach Rady Fundacji ponad 3 miesiące, skazanie za przestępstwo
umyślne.
Powołanie członka Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji
jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

§ 23
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia
inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym
Prezesa i Wiceprezesa;
b. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami
Zarządu Fundacji;
c.wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
d. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania
Fundacji;
e.uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
f. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu
rozdziału zgromadzonych środków;
g. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków
finansowych Fundacji;
h. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
i. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz
zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu
Zarządu Fundacji i jego zmian,
j. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz
o utworzeniu oddziału Fundacji,
k. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz
wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników
Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilno-prawnych;
l. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
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Rozdział VII. Zarząd Fundacji
§ 24
Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym
Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę
Fundacji.
Kadencja członków Zarządu trwa 5(pięć) lat.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź
rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte
wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy
niż 2 (dwa) miesiące,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 25
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na
zewnątrz.
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
Pierwszym Prezesem Zarządu jest Bartosz Grzelka zaś Wiceprezesem
Claudia Kobosa.
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, a z
przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale
decyduje głos Przewodniczącego.
Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach
osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi
Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w
głosowaniach nad uchwałami.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz;
2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
3. ustalanie wielkości zatrudnienia;
4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania,
wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
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Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych;
5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w
oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji;
6. realizacja programów działania Fundacji;
7. sporządzanie
rocznego
sprawozdania
finansowego
Fundacji
wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z
działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o
działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do
publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach
internetowych Fundacji;
8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z
celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych
Statutem do kompetencji Rady Fundacji;
10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia,
utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§ 27
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych
Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań
podejmowanych przez Fundację.
Rozdział VIII. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
§ 28
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć
oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze
stanowiskiem właściwego ministra.
§ 29
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć
się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem
właściwego ministra.

1.
2.
3.
4.

Rozdział IX. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy
Fundacji, o którym mowa w § 9 pkt 2. Statutu, w szczególności
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poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
temu celowi Fundacji.
Rozdział X. Zmiany Statutu
§ 31
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej
inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek
Przedstawiciela Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3
(dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady.
Rozdział XI. Postanowienia końcowe
§ 32
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy
Sąd.

Tekst Jednolity na dzień 27 grudnia 2016 r.
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