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Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja „WARTO ŻYĆ DLA KOGOŚ” 
2. Fundacja  została  ustanowiona  przez  Roberta  Kaczmarka  zwanego  dalej

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Violetta Ziółkowska,
Kancelaria  Notarialna  Violetta  Ziółkowska  Notariusz  Andrzej  Ziółkowski
Notariusz  Spółka  Cywilna  w  dniu  11.05.2020  r.  
w Ostrowie Wielkopolskim. 

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984
r. (tekst jednolity DZ. U. z 1991 r. Nr. 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o
działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873)
oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

   § 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Przygodzice.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub 
przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i
stowarzyszeń. 

§ 5

1. W dalszej części Statutu używa się nazwy Fundacja.
2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakiem i pieczęcią 

Fundacji, które korzystają z ochrony prawnej.
 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z 
innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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Rozdział II – Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 8

Celem Fundacji jest:

1. Podejmowanie  i  wspieranie  inicjatyw na rzecz  pomocy  rodzinom i  osób
potrzebujących,

2. Niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
3. Promocja i organizacja wolontariatu,
4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i

miejsko-wiejskich,
5. Podejmowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz:  dzieci,  młodzieży,  osób

dorosłych i seniorów, 
6. Działalność  wspomagająca  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze,
7. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
9. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego,
10.Działalność na rzecz upowszechniania turystki, krajoznawstwa i aktywnego

wypoczynku,
11.Budowa infrastruktury turystycznej i ścieżek edukacyjnych,
12.Upowszechnianie  i  ochrona  praw  kobiet  oraz  podejmowanie  działań  na

rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13.Upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód

obywatelskich,  a  także  prowadzenie  działań  wspomagających  rozwój
demokracji,

14.Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej,
15.Podejmowanie  działań  w  obszarze  edukacji,  oświaty  i  wychowania  oraz

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
16.Działalność charytatywna,
17.Działalność  na  rzecz  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  języka

regionalnego,
18.Ochrona i promocja zdrowia,
19.Działalność na rzecz integracji,  reintegracji  zawodowej i  społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym,
20.Działalność  wspierająca  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój

przedsiębiorczości.
21.Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności

oraz  rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  w
praktyce gospodarczej,

22.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
23.Działalność proekologiczna,
24.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego,
25.Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
26.Działalność  na  rzecz  obronności  państwa  i  działalności  Sił  Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polski,
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27.Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
28.Działalność  na  rzecz  pomocy  ofiarom  katastrof,  klęsk  żywiołowych,

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
29.Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
30.Działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i

współpracy między społeczeństwami,
31.Działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą,
32.Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
33.Działalność wydawnicza,
34.Działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka,
35.Działalność,  zwłaszcza  merytoryczna,  wspierająca   jednostki  i  instytucje

samorządu terytorialnego,
36.Działalność  na rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów

prowadzących działalność pożytku, a także grup nieformalnych w zakresie
określonym w punkcie od 1 do 35. 

§ 9

Cele Fundacji określone w § 8 realizowane są przez:

1. Organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie konferencji,  seminariów,
akcji,   warsztatów  specjalistycznych,  obozów  ogólnorozwojowych  i
naukowych  a  także  konkursów,  wystaw,  aukcji,  koncertów,  kampanii
reklamowych  oraz  innych  form  zapewniających  realizację  celów
statusowych fundacji.

2. Organizowanie  koncertów,  warsztatów  muzycznych,  rękodzieła  i  innych,
wystaw,  konferencji,  spotkań,  pokazów  teatralnych  i  filmowych
dedykowanych  głównie  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich  sprawnych
rówieśników,  osób  chorych  i  starszych,  albo  z  ich  udziałem  oraz  dla
profesjonalistów ochrony zdrowia i pomocy społecznej i z ich udziałem.

3. Organizowanie  i  finansowanie  zakupu  specjalistycznego  sprzętu
medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia.

4. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci, młodzieży i osób starszych (osób 
powyżej 60 roku życia) szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia 
lub znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

5. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.

6. Propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności 
międzypokoleniowej, ułatwianie aktywności społecznej osób starszych i 
osób w wieku emerytalnym.

7.   Organizacja wydarzeń integracyjnych.

8. Organizacja akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
9. Organizowanie  kwest  i  zbiórek  pieniężnych  na  realizację  celów

statutowych.
10. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
11. Organizowanie  festiwali,  festynów,  konkursów  oraz  innych  imprez

publicznych.
12.Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych

poprzez zbiórki pieniędzy.
13.Współpracę  z  krajowymi  i  zagranicznymi  instytucjami  działającymi  w

zakresie objętym celem Fundacji  – w szczególności  innymi Fundacjami i
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Stowarzyszeniami  oraz  z  osobami  fizycznymi  wykazującymi
zainteresowanie celem Fundacji.

14.Prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, 
15.Prowadzenie Klubów HDK.
16.Wydawanie książek, albumów, periodyków, folderów, ulotek.
17.Organizowanie licytacji i aukcji (w tym internetowych).
18.Organizowanie  obozów,  kolonii,  warsztatów,  zawodów,  wydarzeń  i

heppeningów.
19.Organizowanie  wolontariatu  oraz  organizowanie  pomocy  z  udziałem

wolontariatu, a także działania polegające na promocji i upowszechnianiu
idei  wolontariatu  w  Polsce  i  za  zagranicą  jak  również  propagowanie
wolontariatu wśród różnych grup społecznych oraz organizowanie spotkań
wolontariuszy, różnych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach
masowego  przekazu,  innych  wydawnictwach,  w tym wydawanych  przez
Fundację.

20.Współprace  z  organami  władzy  rządowej,  samorządowej,  organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a
także placówki i osobami fizycznymi dla realizacji celów fundacji.

21.Pozyskiwanie od sponsorów, darczyńców materiałów i sprzętu przydatnego
w działaniach fundacji oraz dysponowanie nimi.

22.Udzielenie  wsparcia  merytorycznego  i  finansowego  stowarzyszeniom  i
fundacjom.

23.Udział w imieniu Fundatora w pracach innych fundacji i stowarzyszeń.
24.Udzielenie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorem, inicjatywom lokalnym i

regionalnym. 
25.Działalność na rzecz, dzieci, młodzieży i osób starszych (osób powyżej 60

roku życia).
26.Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku

publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
27.Propagowanie  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  prowadzeniu

działalności organizacji pożytku publicznego,
28.Rozwijanie  świadomość  w  zakresie  potrzeb  aktywnego  uczestnictwa  w

pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez
nie celów.

29.Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji  i  udostępnieniu odpowiednich
materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu,
aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego,

30.Propagowanie działań proekologicznych,
31.Budowanie ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, alei drzew i krzewów
32.Finansowanie  działań  i  projektów  związanych  z  działalnością  pożytku

publicznego.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji
§ 10 

Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  kwocie  1000  zł  oraz  środki
finansowe, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:
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1. Funduszu założycielskiego 
2. Zbiórek i innych społecznych akcji organizowanych przez lub na rzecz 

Fundacji
3. Darowizn,  spadków,  zapisów i  innego rodzaju  przysporzeń majątkowych

poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Odsetek i lokat bankowych.
§ 12

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą być tworzone w majątku 
Fundacji odrębne fundusze. 

2. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane 
wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto. 

3. Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej 
działalności. 

4. Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku

do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy  pozostają  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej :”osobami
bliskimi”

b. Przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  organów
Fundacji lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

c. Wykorzystania  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich. 

§ 13

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu  spadku z  dobrodziejstwem inwentarza  także  wówczas,  gdy  w chwili
składania  tego  oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie
przewyższa długi spadkowe. 

§ 14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych w bankach.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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Rozdział IV – Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku
publicznego

§ 16

1. Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność
odpłatną   i  nieodpłatną  w  zakresie:  Organizowanie,  finansowanie,
dofinansowywanie  konferencji,  seminariów,  akcji,   warsztatów
specjalistycznych,  obozów  ogólnorozwojowych  i  naukowych  a  także
konkursów, wystaw, aukcji, koncertów, kampanii reklamowych oraz innych
form zapewniających realizację celów statusowych fundacji.

2. Organizowanie  koncertów,  warsztatów  muzycznych,  rękodzieła  i  innych,
wystaw,  konferencji,  spotkań,  pokazów  teatralnych  i  filmowych
dedykowanych  głównie  dla  osób  niepełnosprawnych  i  ich  sprawnych
rówieśników,  osób  chorych  i  starszych,  albo  z  ich  udziałem  oraz  dla
profesjonalistów ochrony zdrowia i pomocy społecznej i z ich udziałem.

3. Organizowanie  i  finansowanie  zakupu  specjalistycznego  sprzętu
medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia.

4. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci, młodzieży i osób starszych (osób 
powyżej 60 roku życia) szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia 
lub znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

5. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.

6. Propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności 
międzypokoleniowej, ułatwianie aktywności społecznej osób starszych i 
osób w wieku emerytalnym.

7.   Organizacja wydarzeń integracyjnych.

8. Organizacja akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
9. Organizowanie  kwest  i  zbiórek  pieniężnych  na  realizację  celów

statutowych.
10. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
11. Organizowanie  festiwali,  festynów,  konkursów  oraz  innych  imprez

publicznych.
12.Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych

poprzez zbiórki pieniędzy.
13.Współpracę  z  krajowymi  i  zagranicznymi  instytucjami  działającymi  w

zakresie objętym celem Fundacji  – w szczególności  innymi Fundacjami i
Stowarzyszeniami  oraz  z  osobami  fizycznymi  wykazującymi
zainteresowanie celem Fundacji.

14.Prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, 
15.Prowadzenie Klubów HDK.
16.Działalność wydawniczą.
17.Organizowanie licytacji i aukcji.
18.Organizowanie  obozów,  kolonii,  warsztatów,  zawodów,  wydarzeń  i

heppeningów.
19.Organizowanie  wolontariatu  oraz  organizowanie  pomocy  z  udziałem

wolontariatu, a także działania polegające na promocji i upowszechnianiu
idei  wolontariatu  w  Polsce  i  za  zagranicą  jak  również  propagowanie
wolontariatu wśród różnych grup społecznych oraz organizowanie spotkań
wolontariuszy, różnych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach
masowego  przekazu,  innych  wydawnictwach,  w tym wydawanych  przez
Fundację.
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20.Współprace  z  organami  władzy  rządowej,  samorządowej,  organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a
także placówki i osobami fizycznymi dla realizacji celów fundacji.

21.Pozyskiwanie od sponsorów, darczyńców materiałów i sprzętu przydatnego
w działaniach fundacji oraz dysponowanie nimi.

22.Udzielenie  wsparcia  merytorycznego  i  finansowego  stowarzyszeniom  i
fundacjom.

23.Udział w imieniu Fundatora w pracach innych fundacji i stowarzyszeń.
24.Udzielenie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorem, inicjatywom lokalnym i

regionalnym. 
25.Działalność na rzecz, dzieci, młodzieży i osób starszych (osób powyżej 60

roku życia).
26.Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku

publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
27.Propagowanie  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  prowadzeniu

działalności organizacji pożytku publicznego,
28.Rozwijanie  świadomość  w  zakresie  potrzeb  aktywnego  uczestnictwa  w

pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez
nie celów.

29.Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji  i  udostępnieniu odpowiednich
materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu,
aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego.

30.Finansowanie  działań  i  projektów  związanych  z  działalnością  pożytku
publicznego.

§ 17

Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność 
nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział V – Zasady działania
§ 19

1. Fundacja gromadzi swoje fundusze w bankach lub w kasie.
2. Stosunek  pracy,  rodzaj  zatrudnienia,  umowy  cywilno-prawne,  wysokość

wynagrodzenia,  ryczałt  za  przejazdy,  diety  itp.  Prezesa  Zarządu  ustala,
podpisuje,  zawiera  Przewodniczący  Rady  Fundacji,  bądź  za  jego  wiedzą
dwóch członków Rady Fundacji równocześnie lub upoważnieni przez Radę
pełnomocnicy.  Wysokość  wynagrodzenia  jest  adekwatna  do  sytuacji
finansowej  Fundacji,  zależna  od  realizowanych  projektów  i  wyników
finansowych i wykonywanej pracy. 

3. Stosunek  pracy,  rodzaj  zatrudnienia,  umowy  cywilno-prawne,  wysokość
wynagrodzenia, ryczałt  za przejazdy, diety itp.  Członków Zarządu ustala
Prezes  Zarządu.  Wysokość  wynagrodzenia  jest  adekwatna  do  sytuacji
finansowej  Fundacji,  zależna  od  realizowanych  projektów,  wyników
finansowych i wykonywanej pracy. 

4. Zysk  lub  nadwyżka  bilansowa  nie  będzie  dystrybuowana  pomiędzy
pracowników,  ale  będzie  przeznaczana  na  wzmocnienie  potencjału
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Fundacji  jako  przedsiębiorstwa  jako  kapitał  niepodzielny,  a  także  na
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja; 
Zapis  zgodny  z  wytycznymi  regulaminu  przyznawania  wsparcia
finansowego OWES

Rozdział VI – Organy Fundacji
§ 20.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą:

a. Członkowie stali – Fundatorzy 
b. Członkowie niestali – osoby czasowo powołane do pełnienia funkcji w

Radzie Fundacji.
3. Członkowie stali nie mogą być odwołani z Rady Fundacji.
4. Rada  Fundacji  powołuje  do  pracy  w  Radzie  Fundacji,  jako  członków

niestałych, osoby spośród grona sponsorów, darczyńców Fundacji lub osób
w inny sposób wspierający idee Fundacji.

5. Powołanie członka niestałego do Rady Fundacji następuje na okres 5 lat.
6. Członkowie niestali mogą być powoływani do składu Rady Fundacji 

wielokrotnie. 

§ 22

1. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
lub na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Zebrania Rady Fundacji są protokołowane. 
3. Prezes Zarządu Fundacji na obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady 

Fundacji.
4. Rada Fundacji  podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością

głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23

1. Członek niestały może być odwołany w każdym czasie przez 
Przewodniczącego Rady Fundacji w drodze uchwały.
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2. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest pośród stałych członków 
Rady Fundacji.

3. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  wygasa  w  skutek  śmierci,  złożenia
rezygnacji  lub w przypadku pozbawienia praw publicznych członka Rady
Fundacji, zakończenie kadencji członka niestałego Rady Fundacji. 

4. Rada  Fundatora  może  odwołać  jej  członka  niestałego  w  przypadku
istotnego naruszenia postanowień Statutu lub z innego ważnego powodu,
w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia
zaufanie do niej. 

5. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w głosowaniu tajnym.
6. Członek Rady Fundacji, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż 

śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań 
wynikających z pełnionej funkcji. 

§ 24

W  przypadku  powołania  członka  Rady  Fundacji  do  Zarządu  Fundacji,
członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  z  dniem  przyjęcia  stanowiska  w
Zarządzie Fundacji. 

§ 25

Członkowie niestali  Rady Fundacji  posiadają te same prawa i  obowiązki  co
członkowie stali, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

§ 26

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
3. Podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją

oraz  jej  likwidacji,  przy  czym  uchwała  ta  dla  swojej  ważności  wymaga
jednomyślności i obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 27

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Każdy członek rady Fundatorów ma jeden głos.
3. Dla  ważności  uchwał  Rady  Fundacji  wymagana  jest  zwykła  większość

głosów  członków  Rady  przy  obecności  co  najmniej  2/3  aktualnej  liczby
członków,  chyba,  że  odrębne  przepisy  lub  Statut  wymagana
jednomyślności;

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego rady Fundacji. 

Strona 11 z 15



§ 28

1. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny. 

§ 29

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, 
zwanego „Prezesem Fundacji” oraz pozostałych Członków Zarządu. 

2. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 § 30

1. Pierwszy zarząd powołuje Fundator;
2. Powołania członków kolejnych Zarządów dokonuje Rada Fundacji.
3. Kadencja  Zarządu  trwa  5  lata  przy  czym  członek  Zarządu  może  być

powoływany na kolejną kadencję. 
4. Jeżeli  z  upływem  5-letniej  kadencji  nowy  skład  osobowy  Zarządu  nie

zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje, aż do
chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. 

5. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa. 

§ 31

1. Do  kompetencji  Zarządu  Fundacji  należą  wszelkie  sprawy  nie
zastrzeżone Radzie Fundacji. 

2. Zarząd w szczególności:
a. Reprezentuje Fundację na zewnątrz
b. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację

jej celów statutowych
c. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
d. Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji,

darowizn, spadków i zapisów.
e. Tworzy i znosi oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne

Fundacji. 
f. Powołuje  i  odwołuje  osoby  pełniące  stanowiska  kierownicze  i

samodzielne  w  jednostkach  organizacyjnych  Fundacji  oraz
określa w regulaminie zakres ich uprawnień i obowiązków.

g. Ustala  wielkość  zatrudnienia  oraz  zasady  wynagradzania
pracowników Fundacji oraz jej jednostek organizacyjnych.

h. Ustala pełnomocników Fundacji
i. Organizuje prace biura Fundacji
j. Przesyła  sprawozdania  roczne  z  pracy  Fundacji  właściwemu

ministrowi  w terminie  wynikającym z  ustawy o fundacjach  jak
również udostępnia sprawozdanie do publicznej wiadomości. 

§ 32

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu
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2. Ustanowienie pełnomocnika Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały 
wszystkich członków Zarządu. 

§ 33

1. Prezes Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy. 
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane

§ 34

1. Członkowie Zarządu mogą pozostać  z  Fundacją  w stosunku pracy  lub być
zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych. 

2. Prezes Zarządu Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich
zatrudnienia  w  Fundacji,  a  z  Prezesem  Fundacji  Umowę  zawiera
Przewodniczący Rady Fundacji. 

3. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszenia zasobów
finansowych przekazanych przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji

§ 35

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni 
Prezes Zarządu

2. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji
3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji
4. Prezes Fundacji może powoływać dyrektora i pracowników Fundacji. 

§ 36

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych
uprawniony jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

§ 37

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez:
a. Rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji, a w przypadki 

Prezesa Fundacji – Przewodniczącemu Rady Fundacji.
b. Śmierć członka Zarządu

2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć,
zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z 
pełnionej funkcji. 

3. Zapis ust. 1 nie narusza § 27 ust. 2 Statutu;
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Rozdział VII – Likwidacja Fundacji
§ 38

1. Fundacja ulega likwidacji  w razie  osiągnięcia celów,  dla których została
powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację
tych celów i na spłatę zobowiązań. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji przy czym uchwała
ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności na posiedzeniu
wszystkich członków Rady Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cel 
dobroczynny.

§ 39

Odpis uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji przesyła Ministrowi 
właściwemu do spraw  Finansów. 

Rozdział VIII – Zmiana Statutu
§ 40

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w tym i celów Fundacji 
podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały bezwzględną większością głosów 
przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe
§ 41

1. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją,  jak również podziału
Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała
ta  dla  swojej  ważności  wymaga  jednomyślności  i  obecności  wszystkich
członków Rady Fundacji;

2. Połączenie się Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie w razie 
zgodności statusowych celów takiej fundacji z celami wymienionymi w 
niniejszym Statucie. 

§ 42

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej 
działalności. 
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