Statut Fundacji
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja jest powołana przez fundatora, którym jest:
Artur Tomasz Zwiech
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza
Dariusza Tracza w dniu 21.11.2018 roku.
2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”
2. Fundacja może używać nazwy skróconej FIJP oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
3. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z póz. zmianami)
zwaną dalej ustawą i na podstawie niniejszego Statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sulechów.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Ministrem, ze względu na cele fundacji, jest właściwy minister ds. pracy i polityki
społecznej.
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§5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do spółek,
spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
i przyczyniającym się do realizacji celów statutowych fundacji.
II. Cele działania Fundacji
§7
1. Celem Fundacji jest:
a) działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na
promocję inicjatyw gospodarczych,
b) wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem
i przedsiębiorczością,
c) integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, doradztwo oraz inne
formy aktywizacji,
d) promocję wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego
zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów,
szkoleń i doradztwo,
e) świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu, jak również
wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych,
f) świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu, jak
również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do
zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu i marginalizacji osób
niepełnosprawnych.
g) wszechstronny rozwoju społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza
inicjatyw w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty,
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edukacji

i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego,
w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu.
2. Celem Fundacji jest również realizacja zdań w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa,
d) działalności charytatywnej i dobroczynnej,
e) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
l) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
n) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
p) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
q) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
r) ochrony środowiska,
s) turystyki i krajoznawstwa,
t) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
u) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
v) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
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x) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
y) promocji i organizacji wolontariatu,
z) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,
aa) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
bb) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresach określonych
w powyższych punktach,
cc) działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegająca na
kształceniu studentów,
dd) działalności kulturalnej,
ee) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
ff) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
gg) kultu religijnego.
§8
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. Tworzenie i realizowanie, akcji, projektów, zadań, eventów o charakterze publicznym.
2. Działalność

wspierająca

budowanie

partnerstw

lokalnych,

regionalnych

i ponadregionalnych między podmiotami (JST, biznes, NGO),
3. Działalność w zakresie wspierania tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia, dla
młodzieży, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych osób
potrzebujących,
4. Organizowanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,
5. Organizowanie imprez artystycznych, charytatywnych, rekreacyjnych i sportowych,
6. Działalność edukacyjną i kulturalną,
7. Organizowanie wycieczek, wczasów i obozów,
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
9. Współpracę z ekspertami z różnych dziedzin, dla realizacji celów statutowych,
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10. Współpracę z innymi podmiotami, a w szczególności z podmiotami ekonomii
społecznej i innymi podmiotami, prowadzącymi podobną działalność lub w celach
zbieżnych z celami Fundacji, w kraju i za granicą,
11. Wspieranie organizacyjne lub materialne działalności podmiotów i organizacji
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
12. Prowadzenie działalności promocyjno-wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych krajowych jak i z Unii Europejskiej,
14. Organizowanie udziału w konferencjach, seminariach i sympozjach,
15. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zbieżnych z celami Fundacji,
16. Prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych,
17. Organizowanie wypoczynku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej,
18. Pomoc prawną,
19. Prowadzenie akcji edukacyjnych, wspieranie szkół, w tym szkół wyższych oraz innych
instytucji oświatowych we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w zakresie realizacji
celów statutowych,
20. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
21. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
22. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
§9
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów
wyszczególnionych w § 7 i § 8.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji i gospodarczej służy wyłącznie do realizacji
celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
4. Jeżeli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków
majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być
mniejsza niż 1 000 złotych.
5. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1,2,3
5

niniejszego paragrafu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej
pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na
wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
§ 10
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków
finansowych i rzeczowych.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 100 PLN (dwa tysiące
sto złotych 00/100), wniesiony przez fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§ 12
Dochodami Fundacji są:
1. Dobrowolne świadczenia fundatora,
2. Dotacje,
3. Darowizny, spadki i zapisy,
4. Subwencje od osób prawnych,
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
7. Fundusze krajowe i unijne,
8. Subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych,
9. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
obligacji skarbowych skarbu państwa,
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10. Zaciągnięte pożyczki i kredyty,
11. Przychody z odpłatnej działalności statutowej,
12. Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy,
13. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
14. Inne dochody.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli
w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa
długi spadkowe, albo stan spadku jest nieznany, Zarząd Fundacji jest zobowiązany
złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 14
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne,
wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego
i handlowego.
3. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają
Zarządowi Fundacji.
4. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający
w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania
i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień
i obowiązków.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in. (wg Polskiej
Działalności Klasyfikacji):
a) Produkcja opakowań drewnianych
b) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania
c) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
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d) Drukowanie gazet
e) Pozostałe drukowanie
f) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
g) Introligatorstwo i podobne usługi
h) Reprodukcja zapisanych nośników informacji
i) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
j) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
k) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
l) Produkcja mebli biurowych i sklepowych
m) Produkcja mebli kuchennych
n) Produkcja pozostałych mebli
o) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
p) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
q) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
r) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych
t) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów
u) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
v) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
x) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
y) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
z)

Sprzedaż

detaliczna

gazet

i

artykułów

piśmiennych

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach
aa) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
bb) Sprzedaż

detaliczna

pozostałych

nowych

wyrobów

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach
cc) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
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dd) Sprzedaż

detaliczna

pozostałych

wyrobów

prowadzona

na

straganach

i targowiskach
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
gg) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
hh) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
ii) Transport drogowy towarów
jj) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
kk) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
ll)

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

mm)

Ruchome placówki gastronomiczne

nn) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
oo) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
pp) Przygotowywanie i podawanie napojów
qq)

Wydawanie książek

rr)

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

ss)

Wydawanie gazet

tt) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
uu) Pozostała działalność wydawnicza
vv)

Działalność związana z oprogramowaniem

ww) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
xx) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
yy) Działalność portali internetowych
zz) Działalność agencji informacyjnych
aaa) Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana
bbb)

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

ccc) Pozostałe formy udzielania kredytów
ddd) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
eee) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
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fff) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
ggg) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
hhh) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
iii)

Działalność prawnicza

jjj)

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

kkk) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
lll)

Pozostałe badania i analizy techniczne

mmm) Działalność agencji reklamowych
nnn) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
ooo) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
ppp) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
qqq)

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

rrr)

Badanie rynku i opinii publicznej

sss)

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

ttt) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
uuu)

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników

vvv)

Działalność w zakresie informacji turystycznej

www) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
xxx) Pozostałe sprzątanie
yyy) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
zzz)

Wykonywanie

fotokopii,

przygotowywanie

dokumentów

i

pozostała

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
aaaa)

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana

bbbb) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
cccc) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
dddd) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
eeee) Nauka języków obcych
ffff)

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

gggg) Działalność wspomagająca edukację
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hhhh) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
iiii)

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

jjjj) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
kkkk) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
llll) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
mmmm) Opieka dzienna nad dziećmi
nnnn) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
oooo) Pozostała działalność związana ze sportem
pppp) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
qqqq) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
rrrr)

Działalność organizacji profesjonalnych

ssss)

Działalność organizacji religijnych

tttt)

Działalność organizacji politycznych

uuuu)

Działalność

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana
vvvv) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
wwww) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
xxxx) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
yyyy) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
zzzz) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
aaaaa) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
bbbbb) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
ccccc) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
6. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.
IV. Organy Fundacji
§ 15
Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji, jeżeli została powołana.
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3. Rada Programowa, jeśli została powołana.

Zarząd Fundacji
§ 16
1. Zarząd Fundacji może mieć formę jednoosobową jak i wieloosobową.
2. Zarząd Fundacji jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji wieloosobowy składa się z 2 do 5 osób. Funkcje w organie pełnią
wówczas:
a) Prezes Zarządu,
b) V-ce Prezes Zarządu,
c) Członkowie Zarządu.
4. Funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, V-ce Prezesa Zarządu Fundacji lub Członka
Zarządu Fundacji może pełnić Fundator, który dokonuje wyboru Prezesa Zarządu
Fundacji, V-ce Prezesa Zarządu Fundacji lub Członka Zarządu Fundacji osobiście lub
poprzez ustanowionego przez siebie Pełnomocnika.
5. Fundator może powołać Pełnomocnika posiadającego takie same uprawnienia
i kompetencje, jakie przypisane są Fundatorowi Fundacji.
6. Prezes Zarządu Fundacji, V-ce Prezes Zarządu Fundacji oraz Członek Zarządu Fundacji
powoływany jest na czas nieoznaczony.
7. Pierwszy oraz kolejny skład Zarządu powołuje Fundator.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci Prezesa Zarządu Fundacji,
b) rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora lub powołanego przez Fundatora
Fundacji Pełnomocnika w każdym czasie.
9. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać jedynie osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
10. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
11. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
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b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
h) uchwalanie regulaminów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
k) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
l) zaciąganie zobowiązań.
12. Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorom oraz Radzie Fundacji, o ile została powołana,
roczne sprawozdanie ze swej działalności do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
13. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach większością głosów. W przypadku takiej
samej liczby głosów decydujący głoś należy do Prezesa Zarządu Fundacji.
14. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
jeden raz w roku.
15. Obrady Zarządu powinny być w miarę możliwości protokołowane w formie pisemnej,
elektronicznej lub innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz
podjętych uchwał.
16. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję na podstawie odpłatnego powołania
i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.
17. Członkowie Zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie w ramach stosunku
pracy lub innej umowy o świadczenie usług.
18. Za pracę w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów
poniesionych w związku z wykonywaną pracą.
19. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu.
20. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
21. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone
limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 16 1
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1. W sytuacji, gdy fundacja zatrudnia pracowników, którzy nie wchodzą w skład władz
fundacji, zarząd fundacji jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji
ekonomicznej fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione
podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić osobom
zatrudnionym informację o wykorzystaniu tych wniosków.
3. Przedstawiciel osób zatrudnionych niebędących członkami władz fundacji posiada
prawo głosu doradczego na posiedzeniach zarządu.
4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem władz fundacji
i jest wybierany bezwzględną większością głosów podczas zebrania osób
zatrudnionych, w którym bierze udział co najmniej połowa osób zatrudnionych
niebędących członkami władz fundacji.
5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa
w ust. 1, oraz przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi określa
regulamin przyjęty przez zarząd fundacji.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania rady pracowników na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz
z 2009 r. poz. 805)
Rada Fundacji
§ 17
1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która jest organem kontrolnym i doradczym.
2. Rada Fundacji składa się z jednego do pięciu osób powoływanych do pełnienia swojej
funkcji na okres pięcioletniej kadencji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
4. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
6. W przypadku śmierci członka Rady Fundacji lub rezygnacji z dalszego pełnienia
funkcji, na zwolnione miejsce, Rada Fundacji powołuje nowego członka Rady. Wybór
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następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów przedstawionych przez
członków Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
7. W razie wyrażenia woli rezygnacji wszystkich członków Rady Fundacji, Rada ta przed
ustąpieniem zobowiązana jest na swoje miejsce powołać innych członków Rady. W tym
samym czasie następuje rezygnacja dotychczas funkcjonującej Rady i powołanie
nowego składu Rady Fundacji.
8. Miesiąc przed końcem swej kadencji, Rada Fundacji powołuje nową Radę Fundacji.
9. We wszystkich głosowaniach Rady Fundacji, w przypadku parzystej liczby członków
Rady, przeważającym jest głos Przewodniczącego.
10. Rada Fundacji może być powołana na następne kadencje.
11. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności sprawowanie kontroli
finansowej nad pracą Zarządu Fundacji, w szczególności w zakresie dotyczącym
wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Fundację,
12. Do Rady Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu Fundacji,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia
zwołuje Przewodniczący Rady. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Rady
Fundacji należy zawiadomić wszystkich członków Rady Fundacji co najmniej dwa
tygodnie wcześniej. W szczególnych przypadkach Rada Fundacji może powziąć
uchwałę poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą
na piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za
zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
14. Na posiedzeniu Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu bez prawa głosu.
Rada Fundacji może żądać od każdego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu Rady
Fundacji wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.
15. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosy
wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane.
16. Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu obecna
jest więcej niż połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
17. Uchwały Rady Fundacji powinny być w miarę możliwości utrwalane.
18. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji.
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19. Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
20. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu Fundacji,
jednak z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
21. W przypadku niepobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji członkom
Rady Fundacji przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaną
pracą.
§ 18
1. Zmiany Statutu może dokonać Fundator lub powołany przez niego Pełnomocnik.
W przypadku braku Fundatora oraz powołanego Pełnomocnika, zmian w statucie może
dokonać Zarząd Fundacji. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań
przewidzianych prawem.
2. Zmiany Statutu może dokonać Zarząd za zgodą Fundatora, wyrażoną w każdym czasie.
3. Zmiana Statutu może dotyczyć całości lub części statutu, w tym w szczególności celów
statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy
oraz określić ich kompetencje.
4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator Fundacji lub powołany przez niego
Pełnomocnik, wyznaczając likwidatora. W szczególności Fundacja może ulec
likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. W przypadku braku Fundatora
decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Zarząd Fundacji.
5. Środki pochodzące z likwidacji Fundacji zostają przeznaczone na cele statutowe
Fundacji.
V. Oświadczenia woli
§ 19
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
2. W przypadki Zarządu wieloosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji może
składać jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe lub
szczegółowe w zakresie swoich kompetencji.
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VI. Gospodarka finansowa Fundacji
§ 20
1. Fundacja

prowadzi

gospodarkę

finansową

i

ewidencję

księgową,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania
określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok
obrachunkowy kończy się z dniem 31.12.2019 r.
VII. Przepisy końcowe
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy o fundacjach i innych ustaw.
2. Wiążącej wykładni niniejszego statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
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