
STATUT 
Fundacji Pomocy Tleniak

Fundacja Pomocy Tleniak zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez: Mariusza
Pek, Arkadiusza Dubiella, Krzysztofa  Stankiewicza, Tomasza Zglenickiego, Romana Bonia,
Jarosława  Kalińskiego,  w  dniu  …………………………2018  roku  w  aktem  notarialnym
sporządzonym przez Notariusza Joanna Orlińska w Biurze Notarialnym w Wejherowie,
Repertorium A nr 3300/2018.                                   

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja  działa  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  6  kwietnia  1984  r.  o

fundacjach, w ustawie o sporcie – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w
niniejszym statucie.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności  pożytku publicznego
i o wolontariacie.

3. Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną  w  sferze  zadań  publicznych
określonych  w ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego,  na  rzecz  ogółu
społeczności.

4. Fundacja posiada osobowość prawną.  
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
7. Nadzór  nad  działalnością  fundacji  sprawuje  minister  właściwy  ds.  zabezpieczenia

społecznego zwany dalej "ministrem właściwym". 

§ 2
1. Siedzibą  Fundacji  jest  Dąbrówka  w  gminie  Luzino  w  powiecie  wejherowskim  w

województwie pomorskim.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Dla właściwego realizowania  swoich celów statutowych Fundacja  może prowadzić

działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja  może  tworzyć  oddziały  i  inne  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne  dla

prowadzenia swojej działalności statutowej.
5. Fundacja  może  być  członkiem  założycielem  oraz  członkiem  zbiorowym  związków

stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-sporcie/


§ 3
1. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Tleniak”.
2. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach

obcych. 
4. Fundacja  może  ustanawiać  odznaki,  medale  honorowe,  certyfkaty  oraz  tytuły

związane  z  Fundacją  i  przyznawać  je  wraz  z  innymi  nagrodami  i  wyróżnieniami
zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji osobom fzycznym i
prawnym, a także grupom nieposiadającym osobowości prawnej. 

Rozdział II
Misja Fundacji

§ 4
Misją Fundacji  jest dbanie o równy start, integrację, szczęście, jakość życia dzieci i młodzieży
oraz osób chorych na PWS poprzez tworzenie warunków włączenia społecznego, wspieranie
zdrowego trybu życia  i  aktywnego spędzania  czasu wolnego,  a  także realizację  działań  z
obszaru sportu i rekreacji. 

Rozdział III
Cele i sposoby realizacji celów

§ 5
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fzycznej i sportuu
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbu
3. Działalności nakierowanej na rozwój indywidualny osoby ludzkieju
4. Działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób

zagrożonych wykluczeniem społecznymu
5. Działalności charytatywneju
6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturoweju
7. Ochrony i promocji zdrowiau
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnychu
9. Promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i

zagrożonych zwolnieniem z pracyu 
10. Promocji i organizacji wolontariatuu
11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczościu
12. Działalności  wspomagającej  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz

rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  w  praktyce
gospodarczeju

13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychu
14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowaniau
15. Wypoczynku dzieci i młodzieżyu
16. Wspierania i upowszechniania kultury fzycznej i sportuu
17. Turystyki i krajoznawstwau



18. Porządku i bezpieczeństwa publicznegou
19. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskieju
20. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracjiu
21. Ratownictwa i ochrony ludnościu
22. Pomocy ofarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfiktów zbrojnych i wojen w kraju i

za granicąu
23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwamiu
24. Pomocy Polonii i Polakom za granicąu
25. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanychu
26. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicąu
27. Działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i

ochrony praw dzieckau
28. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymu
29. Działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznegou
30. Wspierania   rozwoju   proflaktyki,   lecznictwa   i  rehabilitacji   medycznej   oraz

kształtowania postaw prozdrowotnychu
31. Działania  na  rzecz  budowania  sieci  współpracy  na  rzecz  rozwoju  społecznego,

gospodarczego i kulturalnegou
32. Promocji  i  realizacji  koncepcji  dialogu  i  partnerstwa  międzysektorowego,  a  w

szczególności  współpracy  między  nauką,  biznesem,  administracją  publiczną  i
społeczeństwemu

33. Rozwijania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społeczneju
34. Aktywizacji  społecznej  i  zawodowej  grup  i  osób  potrzebujących  wsparcia  w  tym

zakresieu
35. Pomocy  charytatywnej,  prawnej,  psychologicznej  osobom,  których  prawa  nie  są

respektowaneu
36. Działalność w zakresie wszelkich form aktywności fzycznej, które przez uczestnictwo

doraźne  (np.  rekreacyjne)  lub  zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie  lub
poprawienie  kondycji  fzycznej  i  psychicznej  (uczestników),  rozwój  stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Prowadzenie klubu sportowego jako jednostki organizacyjnej Fundacji powoływanej
przez Zarząd Fundacjiu 

2. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
rozbitych, zagrożonych i wielodzietnychu

3. Przyznawanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieżyu
4. Wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczychu
5. Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowychu
6. Współpracę  z  samorządem  terytorialnym,  administracją  rządową,  organizacjami

pozarządowymi,  mediami  i  innymi  podmiotami  działającymi  w  zakresie  objętym
celami Fundacji polskimi i zagranicznymiu



7. Prowadzenie  działalności  proflaktycznej  i  poradnictwa  prawnego  dla  osób
uzależnionychu

8. Działalność  oświatowo-wychowawczą  w  zakresie  prowadzenia  świetlic
środowiskowych, klubów, ognisk, internatów, domów dzieckau

9. Udzielanie  fnansowego  i  rzeczowego  wsparcia  osobom  pozostającym  w  trudnej
sytuacji życiowej, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnymu

10. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalneju
11. Upowszechnianie kultury fzycznej i sportuu
12. Organizowanie  i  fnansowanie imprez sportowych,  obozów i  turnusów dla dzieci  i

młodzieży oraz ich rodzinu
13. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieżyu
14. Sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologiczneju
15. Prace badawcze w zakresie pedagogiki i psychologiiu
16. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżąu
17. Pobudzanie  ofarności  publicznej  oraz  gromadzenie  środków  materialnych

pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicyu
18. Organizowanie i fnansowanie:

18.1. Seminariów,  szkoleń,  konferencji,  sympozjów,  warsztatów,  konkursów,
pokazów, giełd, targów oraz innych form przekazywania wiedzyu

18.2. Działalności  promocyjnej,  informacyjnej  i  poligrafcznej,  w  tym  w
szczególności: 

18.2.1. Opracowywanie i rozpowszechnianie folderów, plakatów, broszur i
informatorówu

18.2.2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnychu
18.2.3. Tworzenie stron internetowychu
18.2.4. Przygotowywanie  i  rozpowszechnianie  innych  materiałów  o

charakterze reklamowym i promocyjnymu
19. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację

celów Fundacjiu
20. Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego z wyodrębnionym „domem” dla

dorosłych z zespołem Pradera – Williego (PWS)u
21. Wspieranie badań nad PWSu
22. Działania na rzecz współpracy, rozwoju kontaktów i integracji europejskiej pomiędzy

społecznościami zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnychu 
23. Organizowanie  aktywnego  wypoczynku  oraz  działań  podnoszących  sprawność

ruchową i intelektualną osób starszych i dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej
oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznymu

24. Organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół i innych grupu
25. Organizowanie  obozów  i  półkolonii,  zielonych  wakacji  i  zielonych  szkół,  spotkań

rodzinnych o tematyce zdrowego stylu życiau
26. Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczeju
27. Pomoc  fnansową  i  rzeczową  udzielaną  osobom,  organizacjom  lub  instytucjom  w

ramach prowadzonych programów grantowychu
28. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji, w tym

rasowej, płcioweju
29. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we

wszystkich sferach życiau



30. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez
pracy),  osobom  niepełnosprawnym,  osobom  starszym,  dzieciom  i  młodzieży  oraz
wszystkim  osobom  potrzebującym  wsparcia  i  pozostającym  w  trudnej  sytuacji
życioweju

31. Inicjowanie  i  budowanie  partnerstw,  koalicji  oraz  inicjatyw  ukierunkowanych  na
integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz
przeciwdziałanie dyskryminacjiu

32. Prowadzenie  własnych  programów  edukacyjnych  i  informacyjnych,  kampanii
społecznych z zakresu obszarów działalności Fundacjiu

33. Fundowanie  stypendiów,  nagród,  dotacji  osobom  fzycznym  i  prawnym
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacjiu

34. Pozyskiwanie,  zarządzanie  i  rozdzielanie  funduszy,  dotacji,  darów  materialnych  i
niematerialnych otrzymywanych przez Fundacjęu

35. Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych,  rzeczowych jak i
niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacjiu

36. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazuu
37. Poradnictwo  grupowe  (zawodowe,  prawne,  psychologiczne),  niesienie  pomocy

moralnej, materialnej i prawnej osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem
społecznymu 

38. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacjiu
39. Udostępnianie  podmiotom  ekonomii  społecznej  na  preferencyjnych  zasadach

odpowiednich  warunków  lokalowych  oraz  udzielanie  pomocy  materialnej  i
fnansoweju

40. Tworzenie jednostek usługowej infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości,
w tym przedsiębiorczości społeczneju

41. Organizowanie wydarzeń sportowych, festwali i innych wydarzeń publicznychu
42. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fzycznego, w tym organizowanie

imprez sportowych i rekreacyjnych, spotkań i warsztatów o tematyce sportoweju
43. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fzyczneju
44. Fundowanie  stypendiów  dla  młodych  sportowców  (w  tym  dzieci  i  młodzieży),

uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fzyczneju
45. Utrzymywanie, budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fzycznej.

§ 7
1. Fundacja  może  realizować  swoją  działalność  statutową  w  formie  nieodpłatnej  i

odpłatnej pożytku publicznego.
2. Przedmiot działalności odpłatnej pożytku publicznego wymaga określenia w uchwale

Zarządu Fundacji.
 

§ 8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych,
w następujących formach zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfkacji Działalności (PKD): 

1. 42.91.Z – prace podwodneu 
2. 43.39.Z – prace remontoweu 
3. 43.99.Z – prace na wysokościachu 



4. 85.14.F – pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiegou 
5. 85.51.Z  –  pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i

rekreacyjnychu 
6. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfkowaneu 
7. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukacjęu
8. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportemu 
9. 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywkiu 
10. 93.29 .Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjnau 
11. 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczneu 
12. 56.21. Z – przygotowanie i dostarczanie żywnościu 
13. 56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojówu
14. 58.11.Z – wydawanie książeku
15. 58.11.Z – wydawanie gazetu
16. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodykówu
17. 58.19.Z – pozostała działalność wydawniczau
18. 59.13.Z  –  działalność  związana  z  dystrybucją  flmów,  nagrań  wideo  i  programów

telewizyjnychu
19. 59.14.Z – działalność związana z projekcją flmówu
20. 63.12.Z – działalność portali internetowychu
21. 63.99.Z  –  pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej

niesklasyfkowanau 
22. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiu
23. 72.20.Z  –  badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  nauk  społecznych  i

humanistycznychu
24. 74.90.Z  – pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa i  techniczna,  gdzie  indziej

niesklasyfkowanau
25. 79.12.Z – działalność organizatora turystykiu 
26. 82.20.Z – działalność centrów telefonicznych (call center)u
27. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówu 
28. 82.99.Z  –  pozostała  działalność  wspomagająca  prowadzenie  działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfkowanau
29. 86.60.Z – działalność fzjoterapeutycznau 
30. 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniemu
31. 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

niepełnosprawnychu
32. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmiu
33. 88.99.Z  –  pozostała  pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania,  gdzie  indziej

niesklasyfkowanau
34. 93.05. Z – działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfkowanau          

2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfkacją PKD),
może zostać ustalony, zmieniony lub uzupełniony przez Zarząd uchwałą podjętą zgodnie z
zapisami § 17 niniejszego statutu.

§ 9
1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych

osób i instytucji realizujących tożsame cele. 



2. Realizując  swoje  cele  Fundacja  może  współpracować  z  osobami  fzycznymi  i
prawnymi oraz grupami nieformalnymi,  w szczególności  z  administracją  rządową i
samorządową,  organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w obszarze
sportu, pomocy społecznej i edukacji. 

3. Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  może
współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, frmami oraz osobami fzycznymi
dla  osiągania  wspólnych  celów.  Współdziałanie  to  może  mieć  charakter  wsparcia
organizacyjnego,  częściowego  lub  całkowitego  fnansowania  przedsięwzięcia,  jak
również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

4. Określone w niniejszym statucie cele Fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą
być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

Rozdział IV
Majątek, dochody i gospodarka fnansowa Fundacji

§ 10
1. Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  wniesiony  przez  Fundatorów  w

kwocie 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), z czego 1000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
2.1. Darowizn  pieniężnych  i  rzeczowych,  spadków,  zapisów  i  innych

przysporzeń   majątkowych  dokonywanych  przez  krajowe i  zagraniczne
osoby fzyczne i prawne lub inne jednostki organizacyjne,

2.2. Dotacji i subwencji,
2.3. Zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
2.4. Odsetek bankowych, zysków z lokat, operacji fnansowych za wyjątkiem

obrotu papierami wartościowymi,
2.5. Nawiązek sądowych,
2.6. Innych wpłat,
2.7. Działalności gospodarczej.

3. Dochody  pochodzące  z  dotacji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  użyte  na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili
inaczej.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

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

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

7. Fundacja może inwestować majątek Fundacji. 
8. Dochody Fundacji, o których mowa w ust. 2, w tym zysk z działalności gospodarczej

Fundacji  służą  wyłącznie  wzmocnieniu  potencjału  prowadzonego  przez  Fundację
przedsiębiorstwa, realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów niezbędnych do
prowadzenia działalności Fundacji. W szczególności zysk nie może być dystrybuowany
pomiędzy Fundatorów lub członków organów.



9. Szczegółowe  zasady  prowadzenia  gospodarki  fnansowej  i  rachunkowości,  w  tym
podziału  zysku  z  działalności  gospodarczej  na  poszczególne  cele,  ustala  Zarząd
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Fundatorzy,  z  własnej  inicjatywy,  mogą  w  każdym  czasie  zlecić  przeprowadzenie
kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji  są zobowiązane udostępnić osobom
kontrolującym  oraz  innym  osobom  upoważnionym  przez  Fundatorów  wszelkie
informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

11. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Fundatorom na każde żądanie informacje
dotyczące działalności Fundacji. 

§ 11
Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji 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  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.

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

3. Wykorzystywania  majątku  na  rzecz  Fundatorów,   członków  organów  lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.

4. Zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.

Rozdział V
Organy i organizacja Fundacji

§ 12
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

§ 13
1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób i jest powołany przez Fundatorów zwykłą

większością głosów tj. co najmniej czterech, na okres jednego roku – I kadencja oraz
pięciu lat – kolejne kadencje. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Zarząd spośród swoich członków powołuje zwykłą większością głosów Prezesa.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji,  śmierci,  bądź odwołania

członka Zarządu. 



6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku decyzji  co najmniej czterech  
Fundatorów. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każ-
dym czasie.

7. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu z powodów rażącego naruszenia zapisów
statutu, działalności na szkodę Fundacji, niewywiązywania się ze swoich obowiązków
względem Fundacji, skazania prawomocnym wyrokiem sądu. 

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

9. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji  lub z  
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub  
innego stosunku prawnego. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy
zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć
3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

10. Umowy z pracownikami i współpracownikami Fundacji podpisuje dwóch członków  
Zarządu łącznie. Umowy z członkami Zarządu podpisuje dwóch członków Zarządu  
łącznie, z wyłączeniem członka, z którym umowa jest zawierana.

§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, a

w szczególności: 
1.1. Zarządzanie majątkiem Fundacji, 
1.2. Organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
1.3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
1.4. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w pozostałych częściach

Statutu, 
1.5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
1.6. Powołanie i prowadzenie biura Fundacji oraz zatrudnianie pracowników,
1.7. Opracowywanie planów działań Fundacji.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością
głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby gło-
sów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Posiedzenia  Zarządu  Fundacji  zwołuje  jego  Prezes  lub  wskazany  przez  niego  
członek Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia
wniosku przez członka Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą  być  powiadomieni  wszyscy  członkowie Zarządu  w terminie  
co najmniej 14 dni ogólnie przyjętą drogą komunikacji. 

5. Posiedzeniom  Zarządu  przewodniczy  jego  Prezes,  a  w  razie  jego  nieobecności  
wskazany przez niego członek Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w
roku.

7. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu.
8. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji celem

przedstawienia ich odpowiednim organom.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.

§ 15



1. Oświadczenia  woli  w imieniu  Fundacji,  za  wyjątkiem spraw majątkowych,  składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia  woli  w  sprawach  majątkowych  wymagają  podpisu  dwóch  członków
Zarządu działających łącznie.

§ 16
1. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy

od  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania  fnansowego,  przeprowadzić  spotkanie  
konsultacyjne  z  pracownikami  dotyczące  informacji  o  działalności  i  sytuacji  
ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.

2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają
dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom oraz
Fundatorom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.

3. Przedstawiciel  pracowników  posiada  prawo  głosu  doradczego  na  zebraniu  
zatwierdzającym sprawozdanie fnansowe.

4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, jest wybierany bezwzględną większością  
głosów podczas zebrania pracowników, w którym bierze udział co najmniej połowa
pracowników. 

Rozdział VI
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§ 17
1. Zmian  w  Statucie  Fundacji  dokonuje  Zarząd  Fundacji  zwykłą  większością  głosów.

Zmiany statutu mogą dotyczyć celu, dla którego fundacja została powołana. 
2. Zmiany  statutu,  o  których  mowa  w  ust.  1  wymagają  większościowej  zgody

Fundatorów  tj.  co  najmniej  czterech  w  formie  kontrasygnaty  uchwały  Zarządu
Fundacji.

§ 18
1. Dla  efektywnego  realizowania  swoich  celów  Fundacja  może  połączyć  się  z  inną

fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może
nastąpić  zarówno  poprzez  przejęcie,  jak  i  poprzez  powołanie  nowej  fundacji.  W
przypadku  połączenia  poprzez  przejęcie  Fundacja  może  być  zarówno  stroną
przejmującą,  jak  i  przejmowaną.  Organem uprawnionym do określenia  warunków
połączenia  oraz  dokonania  wszelkich  czynności  związanych  z  przeprowadzeniem
połączenia  jest Zarząd. Połączenie wymaga większościowej zgody Fundatorów tj. co
najmniej czterech.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku zmianie
mogłyby ulec cele Fundacji.

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub

w razie wyczerpania się jej środków fnansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy zwykłą większością głosów tj.

co najmniej czterech.
3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.



4. Majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  zostanie  w całości  przeznaczony  na  cele
zbliżone z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie. Konkretne cele na jakie
zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

§ 20
W przypadku śmierci  Fundatora,  w jego uprawnienia,  przewidywane postanowieniami
niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez zmarłego Fundatora w testamencie,
a w razie  braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
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