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Statut Fundacji  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja METAPOMOC” z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472, 

zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona przez: 

1. Joannę Bojarską-Buchcic 

2. Dorotę Dogil-Kucharską 

3. Małgorzatę Karpowicz 

4. Ewę Kruchelską  

5. Annę Łabęcką –Milewską 

6. Dorotę Markiewicz-Kubik 

7. Annę Rezulak  

8. Ewę Sowińską  

9. Małgorzatę Waluszewską 

10. Aldonę Wojtczak 

11. Alicję Zajączkowską 

12. Katarzynę Zdeb-Czupryn 

13. Małgorzatę Ziemkowską  

 

 

zwanych dalej łącznie „Fundatorami" lub z osobna „Fundatorem” aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 7 lipca 2015 r. przez notariusza Katarzynę Gilarską i działa na 

podstawie przepisów prawa, w tym między innymi ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) dalej jako „ustawa o fundacjach", 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) dalej jako „ustawa o działalności pożytku 

publicznego" oraz niniejszego Statutu. 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3  

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). Nazwa i logo Fundacji są 

prawnie zastrzeżone. 

§ 4  

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

§ 5  

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

obcych językach. 

3. Fundacja może tworzyć na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą swoje oddziały, 

filie, zakłady lub przedstawicielstwa, a także przystępować i tworzyć inne podmioty. 

4. Fundację powołano na czas nieokreślony.  
 

 

§ 6  

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom 

fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

§ 7  

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji. 

§ 8  

1. Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy w sprawach 

zabezpieczenia społecznego. 

2. Fundacja składa ministrowi właściwemu corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie 

ze swojej działalności za rok ubiegły.  

 

Rozdział II 

Misja, cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 9  

1. Misją Fundacji jest działalność społeczna na rzecz młodych ludzi z trudnych środowisk, w 

szczególności z pieczy zastępczej, zmierzająca do wyrównania ich szans w drodze do 

samodzielności, poprzez ich pełną integrację w społeczeństwie i udzielenie wszechstronnej 

pomocy w procesie usamodzielniania się oraz osiągnięcia dojrzałej i wartościowej społecznie 

dorosłości. 

2. Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

1) udzielanie wsparcia projektowego i materialnego młodzieży z placówek opiekuńczych 

i rodzin zastępczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia remontu samodzielnego 

mieszkania; 

2) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży do podejmowania 

dojrzałych i wartościowych decyzji dotyczących własnej edukacji oraz przyszłości zawodowej 

i osobistej; 

3) pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy poprzez naukę pisania dokumentów 

rekrutacyjnych, skutecznego przechodzenia przez proces rekrutacji, umocnienia wiary w 

siebie i świadomości własnego potencjału poprzez coaching i mentoring; 

4) wszechstronną pomoc młodzieży w znalezieniu zatrudnienia, jako przeciwdziałanie jej 

wykluczeniu społecznemu; 

5) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego i motywowanie do wysiłku 

edukacyjnego. 

 

§10 

1. Cele określone w § 9 Fundacja realizuje poprzez: 
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1) przygotowanie, organizację i przeprowadzenie remontów samodzielnych mieszkań dla 

byłych wychowanków placówek opiekuńczych; 

2) przeprowadzanie kursów, szkoleń, warsztatów dla młodzieży objętej celami statutowymi 

Fundacji w zakresie sposobów pozyskiwania zatrudnienia; 

3) coaching i mentoring młodzieży objętej celami statutowymi Fundacji podczas procesu 

rekrutacji; 

4) organizowanie lub udział w akcjach społecznych zmierzających do realizacji celów 

Fundacji określonych w § 9; 

5) przekonywanie przedstawicieli lokalnego biznesu do aktywnego włączania młodzieży 

objętej działaniami statutowymi Fundacji w dojrzałe życie zawodowe; 

6) działalność wydawniczą, ze szczególnym  uwzględnieniem wydawania i 

rozpowszechniania własnych publikacji, w szczególności książek, czasopism, folderów, 

broszur, plakatów i druków artystycznych w celach statutowych Fundacji; 

7) działalność artystyczną oraz organizowanie projektów i działań twórczych zgodnych z 

celami działania Fundacji; 

8) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji; 

9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w kraju jak i za granicą w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji; 

10) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych szczególnie uzdolnionej i 

zmotywowanej do dalszego wysiłku edukacyjnego  młodzieży objętej celami działania 

Fundacji. 

 

2. Dla osiągania swoich celów, o których mowa w § 9, Fundacja może współdziałać z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia 

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz 

całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, 

organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

3. Do osiągnięcia celów, o których mowa w § 9, Fundacja może pozyskiwać środki od osób 

fizycznych i prawnych oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz współdziałać w 

tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć 

charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań 

powyższych instytucji, organizacji i osób, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania 

środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej. 

 

§11 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.  

2. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna.  

3. Działalnością nieodpłatną jest świadczeniem usług, za które Fundacja nie pobiera 

wynagrodzenia. 

4. Działalnością odpłatną jest działalność w ramach realizacji celów statutowych, za 

które Fundacja pobiera wynagrodzenie, a także za sprzedaż przedmiotów darowizny 

na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.  
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Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§12 

Majątek Fundacji składa się z: 

1. funduszu założycielskiego w kwocie 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy 

złotych), o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia,  

2. nieruchomości lub ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania, 

3. środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania. 

 

  

§ 13 

1. Zabrania się: 

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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"; 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 1 4  

Dochody Fundacji pochodzić mogą, w szczególności z: 

a) dotacji i darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku 

dochodowego, zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego, 

b) spadków i zapisów, 

c) subwencji i grantów, 

d) dochodów z majątku Fundacji, 

e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

f) wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i loterii, 

g) aukcji internetowych, gier i zabaw organizowanych w sieci globalnej, 

h) odsetek od kapitału, 

i) funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej, 

j) funduszy przekazanych przez jednostki organizacji rządowej i samorządowej. 

§ 1 5  
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1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 1 6  

1. Organami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów, 

b) Rada Fundacji, 

c) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady oraz Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

3. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.  

4. W Fundacji może zostać powołana Rada Sponsorów, jako organ doradczy, a zasady jej 

funkcjonowania zostaną ustalone odrębnym regulaminem.  

5. Działalność Fundacji może opierać się na działaniach wolontariuszy.  

6. Zasada opisana w ustępie 2 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której funkcję członka Zarządu 

pełni Sekretarz Zarządu pobierający z tytułu funkcji Sekretarza Zarządu wynagrodzenie.  

§ 17 

Na podstawie postanowień niniejszego Statutu Zgromadzeniu Fundatorów przyznane zostały 

określone uprawnienia, które wykonują zgodnie z jego postanowieniami. 

1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady 

Fundacji, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu 

Fundacji, 

c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań 

Fundacji z ich realizacji, 

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności 

Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji w przedmiocie ustalenia i zmiany Statutu Fundacji, 

f) podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, 

g) udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, 

h) zatwierdzenie Regulaminu Rady Fundacji, Regulaminu Zarządu Fundacji oraz ewentualnie 

Regulaminu Rady Sponsorów, 

i) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych 

Fundacji, 

j) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, 

k) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu członkom Rady Fundacji lub Zarządowi Fundacji 

uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 

2. Wszelkie oświadczenia składane przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji lub jej 

organom powinny mieć formę pisemną i podejmowane są przez Zgromadzenie Fundatorów 

zwykłą większością głosów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów tworzących 
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Zgromadzenie Fundatorów ich kompetencje przejmuje Rada Fundacji. 

3. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się na posiedzenie co najmniej raz w roku na wniosek 

zgłoszony przez zwykłą większość Fundatorów na piśmie lub za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Termin posiedzenia powinien zostać wyznaczony na dzień 

przypadający nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.  

4. Do podjęcia decyzji w sprawach objętych zakresem działania Zgromadzenia Fundatorów 

wystarczająca jest zwykła większość głosów oddanych na posiedzeniu w obecności co 

najmniej połowy prawidłowo zawiadomionych na piśmie lub za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość o terminie posiedzenia Fundatorów.  

5. O ile Statut nie stanowi inaczej, członkowie Zgromadzenia Fundatorów uczestniczą w 

posiedzeniach osobiście, w tym także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

§18 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji składa się z 3-7 członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów 

na pięcioletnią kadencję, przy czym funkcja członka Rady może być pełniona przez więcej niż 

jedną kadencję. 

2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

3. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie 

Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

4. Członków Rady Fundacji powołują i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów w głosowaniu 

tajnym według zasad opisanych w § 17 pkt 4 powyżej. 

5. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku decyzji Zgromadzenia Fundatorów, podjętej 

kwalifikowaną większością 3/5 głosów na wniosek pozostałych członków Rady Fundacji. 

6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 

a) z chwilą odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatorów, 

b) z chwilą doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego oświadczenia członka 

Fundacji o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji, 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

popełnione przestępstwo, 

d) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji, 

e) z chwilą powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, 

f) z chwilą nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją. 

7. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Rada Fundacji 

wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w 

przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków, a także Sekretarza Rady 

Fundacji. 

8. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji i przewodniczy im, a 

ponadto reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz. 

 

§19 

Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności: 



Statut Fundacji METAPOMOC 

7 
 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b) możliwość opiniowania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji wraz z 

budżetem 

c) możliwość opiniowania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań z 

wykonania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

d) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

e) możliwość oceny pracy Zarządu oraz przedstawiania pisemnej opinii w tym zakresie 

Fundatorom, 

f) możliwość opiniowania zmian statutu Fundacji i przekazywania pisemnego stanowiska 

Fundatorom 

g) wyrażanie opinii w innych sprawach przedkładanych przez Zarząd Fundacji, 

h) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, 

i) przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji, odznak i medali honorowych, 

j) wspierania Fundacji w zakresie promocji jej działalności, 

k) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 

§20 

Rada Fundacji jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji okazania wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych mających związek z 

przedmiotem kontroli, 

2. żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień. 

§21 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 

Fundacji zgłoszony na piśmie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość, w tym w szczególności w formie elektronicznej. 

3. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić członka Rady Fundacji do 

przeprowadzenia określonej czynności w jej imieniu. 

4. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji zawierający zaproponowany porządek 

obrad, powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w razie jego 

nieobecności - Wiceprzewodniczącemu. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Termin 

posiedzenia powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż 14 dni od 

daty złożenia wniosku. 

5. Jeśli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w 

terminie wskazanym w ust. 5. prawo do zwołania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje 

osobom, które wystąpiły z wnioskiem. 

6. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.  

7. W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji, uczestniczą 

członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w 

posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy. 

 

§22 

1. Posiedzenie Rady Fundacji jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim 
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obecnych co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, włączając w to jej Przewodniczącego, 

a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad 

posiedzenia Rady Fundacji. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych 

spraw w porządku posiedzenia. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

4. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że obecni na posiedzeniu wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na podjęcie 

uchwały nie objętej porządkiem obrad.  

5. Rada Fundacji podejmuje uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6, zwykłą większością głosów 

członków obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji zapadają większością 

2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. 

7. Głosowania są jawne, jednakże należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie chociażby 

jednego członka Rady Fundacji oraz w sprawach personalnych. 

8. Rada Fundacji może podejmować na wniosek Przewodniczącego uchwały w trybie 

obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały. 

9. O ile Statut nie stanowi inaczej, członkowie Rady Fundacji uczestniczą w ich 

posiedzeniach osobiście, w tym także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

10. Uchwały w trybie obiegowym nie mogą być podejmowane w sprawach personalnych. 

 

§ 2 3  

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i 

odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na pięcioletnią kadencję. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, wybierany przez Zgromadzenie Fundatorów. 

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Wiceprezesów.  

4. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów 

rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. 

5. Po upływie kadencji, Zarząd pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu przez 

Zgromadzenie Fundatorów. 

6. Nie może być członkiem Zarządu Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo. 

7. Funkcja członka Zarządu może być pełniona więcej niż przez jedną kadencję. 

 

§ 2 4  

1. Mandat członka Zarządu wygasa: 

a) z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie Fundatorów, 

b) z chwilą doręczenia przez członka Zarządu  Zgromadzeniu Fundatorów na adres 

Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji, 

c) z chwilą śmierci członka Zarządu, 

d) z chwilą utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za 
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przestępstwo. 

2. Zgromadzeniu Fundatorów przysługuje prawo do odwołania całego składu Zarządu, jak 

również każdego z jego członków w każdym czasie, przy czym wymagana jest większość 2/3 

głosów Fundatorów obecnych na posiedzeniu, a głosowanie odbywa się w formie tajnej. 

 

 

§ 2 5  

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich według zasad opisanych w 

Statucie. 

 

§ 2 6  

1. Zarząd Fundacji w szczególności: 

a) realizuje cele statutowe Fundacji, 

b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

c) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

d) przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem, 

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, 

f) przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania z 

wykonania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

g) zatrudnia pracowników oraz ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz 

wielkość środków na wynagrodzenia, 

h) ustala zasady działania w Fundacji wolontariuszy, 

i) przygotowuje i uchwala regulaminy organizacyjne, w tym regulamin Rady Sponsorów, 

jeśli są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Fundacji, 

j) składa wniosek do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji, 

k) wnioskuje do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 

2. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym, roczne 

sprawozdania finansowe Fundacji oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy Zarząd 

Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż na 14 dni 

kalendarzowych przed upływem terminu określonego w § 8 ust. 2.  

 

 

§ 27 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej, 

przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, przesyłając 

informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej 

możliwości - listem poleconym doręczonym zainteresowanemu na co najmniej 3 dni przed 

planowanym posiedzeniem. 

5. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu 

aktualnie sprawujący swoje funkcje. 
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§28 

1. Reprezentacja Fundacji wymaga łącznego współdziałania dwóch członków Zarządu lub 

członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem, działającym w granicach udzielonego mu 

pełnomocnictwa z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli w zakresie 

nabywania praw lub zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) uprawiony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

3. Do uwierzytelniania dokumentów Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie.  

4. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być 

ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.  

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

 

§29 

Zmiany Statutu dokonuje Zgromadzenie Fundatorów, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Statutu. 

Postanowienia końcowe 

§30 

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

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. 

§31 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 

§32 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 

ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

 

§33 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.  

 

 

 

 


