
STATUT

FUNDACJI PRZESTRZEŃ DOBRA

(tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2022)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przestrzeń Dobra zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Annę
Matejską-Gazdę oraz Michała Gazdę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

w dniu 29 listopada 2019 roku w kancelarii notarialnej w Krakowie przy os. Avia 5/U6, przed

notariuszem Krystianem Wygoną, jest podmiotem zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z poszanowaniem

właściwych przepisów prawa, ilekroć jest to uzasadnione działalnością statutową Fundacji, także

terytorium państw trzecich.

4. Ilekroć okaże się to uzasadnione potrzebami lub działalnością statutową Fundacji, Fundacja może

posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Fundacja prowadzi działalności na rzecz ogółu społeczności.

6. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.

7. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym ustawy o fundacjach, ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

8. Fundacja może posiadać własną odznakę, pieczęcie oraz logotyp. Nazwa i symbole Fundacji, w tym

logotyp oraz wszelkie inne elementy systemu identyfikacji zewnętrznej Fundacji korzystają z ochrony

prawnej.

9. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów

nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ilekroć ich działalność pozostaje zbieżna

z działalnością statutową Fundacji.

10. Fundacja może współdziałać z instytucjami, organizacjami i osobami narodowości polskiej

lub obcokrajowcami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo

pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
11. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi

i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

12. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych

fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach

zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.

13. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do rodziny, pracy i polityki społecznej.

14. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, tytuły oraz medale honorowe i przyznawać je wraz

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

lub przyczyniającym się do realizacji jej celów.

§ 2.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, promowanie małżeństwa jako wartości społecznej

i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżonków, wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej

jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców, a dalej szeroko rozumiana działalność w

sferze pożytku publicznego, poprzez:



1. wspieranie rodzin, a w szczególności małżonków, w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym,

zawodowym i ekonomicznym;

2. wszechstronna pomoc rodzinom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną;

3. inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi

duchowemu i intelektualnemu;

4. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie rodzinnym;

5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

6. działalność charytatywną;

7. pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób;

8. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym;

10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

12. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

13. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;

14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

15. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;

16. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

17. promocję i organizację wolontariatu;

18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

19. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego, w zakresie określonym punktach 1-18 powyżej.

§ 3.

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym organizowanie

i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także

innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

2) działalność promocyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wymienionym w celach

statutowych Fundacji;

3) promocję medialną na rzecz celów statutowych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;

4) prowadzenie poradnictwa rodzinnego;

5) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych

i prawnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

6) angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;

7) Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych;

8) organizowanie i promocję wolontariatu;

9) działalność charytatywną i wspieranie organizacji charytatywnych;

10)doradztwo, konsulting;

11)coaching, mentoring;

12)ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;

13)promowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie postaw obywatelskich;

14)wspieranie i organizację wolnego czasu, w tym przez aktywizację edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną;

15)występowanie do organów władzy publicznej w kwestiach istotnych z punktu widzenia celów

statutowych Fundacji;

16)wspieranie osób pochodzących z ubogich środowisk, w tym poprzez edukację i wychowanie;

17)udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;



18)działalność wydawniczą, produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną, w tym współpracę
z mediami;

19)współpracę z organami administracji rządowej, organami władzy samorządowej i lokalnej, jak również
biznesem, klubami sportowymi, organizacjami gospodarczymi, podmiotami leczniczymi, oraz innymi

fundacjami, stowarzyszeniami, grupami wolontaryjnymi, ilekroć działalność tych podmiotów pozostaje

zbieżna z działalnością Fundacji lub może przyczyniać się do urzeczywistniania jej celów;

20)prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Fundacji bądź innych

podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Fundacji, w tym poprzez tworzenie i udostępnianie

stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie wyników badań
naukowych, analiz i innych oraz prowadzenie bądź współprowadzenie społecznych kampanii

informacyjnych i propagandowych oraz organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i wizyt

studyjnych;

21)pozyskiwanie funduszy i środków we wszystkich formach dopuszczalnych prawem służących

urzeczywistnianiu celów statutowych przez Fundację, samodzielnie jak i we współpracy z innymi

podmiotami, jak również fundowanie nagród i stypendiów dla beneficjentów Fundacji;

22)podejmowanie działań w celu wspierania organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych,

podmiotów ekonomii społecznej, gospodarki i przedsiębiorczości w szczególności poprzez wspieranie

i organizację inicjatyw o charakterze humanitarnym, edukacyjnym, zdrowotnym i kulturalnym;

23)podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie eliminowania barier społecznych, materialnych

i edukacyjnych;

24)promowanie i popularyzowanie działań charytatywnych;

25)działalność na rzecz współpracy biznesu, edukacji, sektora NGO, sektora publicznego;

26) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;

27)wszelkie inne, zgodne z prawem formy aktywności, prowadzące do faktycznej realizacji celów

statutowych Fundacji.

2. Działalność Fundacji zmierzająca do realizacji celów statutowych, zgodnie z treścią § 2. i 3., realizowana

jest w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, przy czym obie formy działalności,

nieodpłatna i odpłatna, są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,

kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

3. Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami otwartości, jawności, apolityczności, obiektywizmu

i profesjonalizmu, a także spójności podejmowanych działań z celami.

4. Dla prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników, wspierających realizację jej celów

statutowych.

5. Członkowie Zarządu mogą, z uwzględnieniem kondycji oraz płynności finansowej Fundacji, pobierać
wynagrodzenie w związku z pełnioną przez siebie funkcją.

ROZDZIAŁ II

Majątek i dochody Fundacji

§ 4.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (tysiąca złotych 00/100) oraz inne

mienie ruchome i nieruchome nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 5.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) odpłatnej działalności pożytku publicznego;

2) wpływów z działalności statutowej;

3) darowizn, spadków i zapisów;



4) dotacji, grantów, subwencji, stypendiów lub innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz

Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej;

5) dochodów z majątku Fundacji, w tym gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym;

6) z akcji promocyjnych, z aukcji, zbiórek publicznych, imprez publicznych, loterii dobroczynnych;

7) odsetek i depozytów z lokat w bankach oraz instytucjach rynku kapitałowego;

8) dochodów z operacji finansowych rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

9) dochodów z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;

10) praw majątkowych, w tym majątkowych praw autorskich.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych

bankach.

3. Fundacja nie może przyjmować płatności w gotówce o kwocie równej lub przekraczającej równowartość
10.000 (dziesięciu tysięcy) euro.

4. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na

pokrycie kosztów działalności Fundacji, z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub

działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 6.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. Darczyńca oraz spadkobierca, przekazując Fundacji środki majątkowe, mogą zastrzec, że środki te mają
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy

określenie celu ich wykorzystania, o ich przeznaczeniu decyduje Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, samodzielnie bądź zgodnie z wolą
ofiarodawcy, w tym sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

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

Fundacji.

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

z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia, aktywa spadku

w sposób niewątpliwy przewyższają długi spadkowe.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7.

Nie jest dopuszczalne:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej

organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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”;

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej 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;

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz 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;



4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub

pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po

cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

Zarząd

§ 8.

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd;

2) Rada Fundacji.

2. Członkiem/Członkinią Organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Członków Zarządu i Rady Fundacji (dalej także: Organy) wynosi 3 lata. Kadencja członków

Organów odbywa się z zachowaniem zasady ciągłości, uprawniając dotychczasowe Organy do działania

w imieniu Fundacji także po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu 1. do czasu wyboru nowego składu

Organu. W takim przypadku działanie dotychczasowych członków Organów Fundacji winno ograniczyć się
do podjęcia kroków celem możliwie niezwłocznego wyboru nowych Członków Organów, a dalej do

podejmowania decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki, istotnych z punktu prawidłowości i ciągłości

funkcjonowania Fundacji oraz realizacji jej celów. W razie zmiany składu w Organie, niezależnie od

podstawy, dotychczasowi Członkowie mogą ponownie pełnić funkcję w Organie bez ograniczeń, o ile Statut

nie stanowi inaczej.

4. Członkowie Organów wybierani są uchwałą Fundatorów.

5. Wraz z uchwałą o powołaniu do Organu Fundacji, Fundatorzy mogą dodatkowo w uchwale określić funkcję
takiego Członka w Organie. Fundatorzy, z zastrzeżeniem wymogów określonych Statutem, mogą wchodzić
w skład Organów Fundacji.

6. Członkostwo w Organie Fundacji wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) pisemnej rezygnacji;

3) utraty praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) odwołania z pełnionej funkcji zgodnie z ust. 7;

5) spełnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.

7. Członek/Członkini Organu Fundacji może w każdym czasie zostać odwołany jednomyślną uchwałą
wszystkich Fundatorów.

8. Odwołany/a Członek/Członkini Organu lub Członek/Członkini, który/a złożył/a rezygnację zobowiązany/a

jest do udzielenia pozostałym Członkom Organu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej

przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych, jak również
przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.

9. Posiedzenia Organu Fundacji oraz głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej na odległość, o ile możliwość taka jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu,

zawierającym dodatkowo dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie

środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Organu Fundacji wymaga

zapewnienia, co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek/Członkini Organu Fundacji

może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

10. O ile Statut nie stanowi odmiennie, Organy podejmują decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich Członków. Każdy/a Członek/Członkini Organu ma jeden



głos. W razie równego rozłożenia się głosów w trakcie prac Organów, decyduje głos odpowiednio Prezesa

Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 9.

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 Członków/Członkiń Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu.

2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, propagowanie celów, dla których powołano

Fundację;

2) realizacja celów statutowych Fundacji;

3) koordynowanie realizacji projektów Fundacji;

4) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

5) uchwalanie wewnętrznych regulaminów funkcjonowania Fundacji;

6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

7) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;

8) uchwalanie zmian Statutu;

9) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

10) składanie oświadczeń w przedmiocie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

11) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia z innymi

fundacjami;

12) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innego Organu

oraz niezastrzeżonych na rzecz Fundatorów.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.

5. Zarząd co roku, do końca pierwszego kwartału, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom oraz Radzie

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

6. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia

w Fundacji na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku

prawnego. Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia lub o przyznaniu

im zwrotu kosztów związanych z pełnieniem obowiązków Członka Zarządu. Uchwały podejmowane są na

zasadach określonych w § 8. i 10. – z tym zastrzeżeniem, iż dla ważności uchwały Zarządu konieczne jest

jej zatwierdzenie uchwałą Fundatorów.

Posiedzenia Zarządu

§ 10.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się na wniosek Członka/Członkini Zarządu lub na wniosek Fundatora lub Rady

Fundacji. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich Członków Zarządu za pomocą listów

poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej tydzień przed terminem

posiedzenia. Dopuszczalne jest zwołanie posiedzenia poprzez wysłanie Członkowi/Członkini Zarządu, co

najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio

wyraził/a pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego/niej korespondencji w tej formie, podając adres,

na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce

posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów

zwoływania posiedzeń Zarządu, niesprzecznych z zapisami niniejszego Statutu.

3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zostać
ważnie podjęte na posiedzeniu, o którym wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.

4. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Oddzielnie spisywane są uchwały Zarządu.

Dokumentacja przechowywana jest w biurze Fundacji.



5. Z inicjatywy Członków Zarządu, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia,

w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź
głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały
podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała Zarządu podjęta poza

posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały. Z głosowania wyznaczony/a Członek/Członkini Zarządu spisuje protokół, w którym zamieszcza

informacje o sposobie przeprowadzenia głosowania oraz załącza do niego dokumenty potwierdzające

oddanie głosu.

Reprezentacja Fundacji

§ 11.

1. Do składania oświadczeń woli sprawach niemajątkowych w imieniu Fundacji oraz odbierania oświadczeń
kierowanych do Fundacji uprawnieni są każdy Członek lub Członkini Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych Fundacji, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, których

wartość zobowiązania:

1) nie przekracza jednorazowo kwoty 1.000,00 (tysiąca 00/100) złotych – uprawniony do reprezentacji

jest każdy Członek lub Członkini Zarządu samodzielnie;

2) przekracza jednorazowo kwotę 1.000,00 (tysiąca 00/100) złotych – wymagane jest współdziałanie

dwóch Członków Zarządu jednocześnie.

3. Zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji, które jednorazowo lub w okresie miesięcznym przekracza

kwotę stanowiącą równowartość 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymaga uprzedniej pisemnej

zgody Rady Fundacji, wyrażonej w formie uchwały.

4. W umowach między Fundacją a Członkiem/Członkinią Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi, Fundację
reprezentuje pełnomocnik wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.

Rada Fundacji

§ 12.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.

2. Rada Fundacji składa się z 2 - 5 osób, zwanych dalej Członkami/Członkiniami Rady Fundacji, której pracami

kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Fundacji.

3. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji

jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego za rok poprzedni.

4. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Członków/Członkiń Zarządu ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego/Przewodniczącą lub 2 jej

Członków/Członkiń z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów.

6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie nawiązania

przez Członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega

zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy.

8. Poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;

2) nadzór i kontrola działalności Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady

Fundacji;

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji;

4) wyznaczanie pełnomocnika Fundacji do zawierania w imieniu Fundacji umów z osobami wchodzącymi

w skład Zarządu Fundacji oraz do reprezentacji Fundacji w sporach z Członkami Zarządu;



5) opiniowanie na wniosek Zarządu innych przedstawionych spraw.

9. Rada Fundacji, w tym każdy jej Członek, w celu wykonywania swych zadań uprawnieni są uczestniczyć
w pracach Zarządu oraz żądać przedstawienia przez Zarząd Fundacji wszelkich dokumentów i informacji

dotyczących działalności i funkcjonowania Fundacji.

Fundatorzy

§ 13.

1. Fundatorzy niezależnie od pełnienia roli w Organach Fundacji lub rezygnacji z niej, mogą na swój wniosek,

zwołać i brać udział w zebraniu Zarządu oraz Rady Fundacji celem zapoznania się z treścią sprawozdania

Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określenia

zamierzonych głównych kierunków jej działalności.

2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, uprawnienia przewidziane Statutem wykonywać będzie

samodzielnie drugi Fundator. W razie śmierci obu Fundatorów, ich uprawnienia przewidziane Statutem

będą wykonywane przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia Końcowe

Zmiany w Statucie

§ 15.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy jednogłośnie.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszystkich zapisów, w tym także celów, dla realizacji których Fundacja

została ustanowiona.

Łączenie i Likwidacja Fundacji

§ 16.

1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia

z inną fundacją, podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

2. W wypadkach przewidzianych w ustawie decyzję o likwidacji Fundacji, podejmują Fundatorzy na wniosek

Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

3. W razie likwidacji Fundacji rolę likwidatora pełni ostatni Zarząd. Likwidator powinien zakończyć bieżące

sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz

działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje

likwidator.

5. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Fundacji przez właściwy Sąd rejestrowy.


