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STATUT 

„A Teraz Ty” 

Fundacja pomocy dzieciom, osobom chorym  

i niepełnosprawnym 

z dnia 22.08.2018 roku 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. „A Teraz Ty” Fundacja pomocy dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym,  zwana  

dalej  „Fundacją” została ustanowiona z woli osób fizycznych, zwanych dalej „Fundatorami”, 

aktem notarialnym z dnia 22.08.2018 roku sporządzonym przed Notariuszem Natalią Grosz, 

za numerem repertorium A numer 4073/2018, działa na podstawie przepisów Ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o  fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym. 

3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5. Fundacja posiada osobowość prawną. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 2 

1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

§ 3 

1. Fundacja może używać następujących skrótów swojej nazwy:  

a. A Teraz Ty 

b. Fundacja „A Teraz Ty” 

c. #aTerazTy 

d. Fundacja #aTerazTy 
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2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub 

znakiem graficznym, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej. 

3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne 

jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą. 

5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. 

6. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego. 

7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania i prawem polskim dopuszczonych. 

8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 

Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

10. Fundacja przekazuje cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność 

pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o Organizacjach Pożytku 

Publicznego). 

 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 4 

Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności dobroczynnej, charytatywno-opiekuńczej, 

naukowej, oświatowo-kulturalnej, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej oraz wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego. 

§ 5 

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

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

3) działalności charytatywnej, 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) 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), 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
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8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

11) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

14) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

18) turystyki i krajoznawstwa, 

19) ratownictwa i ochrony ludności, 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą, 

21) promocji i organizacji wolontariatu, 

22) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

23) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka, 

24) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

25) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

26) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-25. 

§ 6 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących 

działalność zbliżoną do celów Fundacji. 

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie 

następujących rodzajów przedsięwzięć: 

1) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji 

zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy, 

2) ochrony zdrowia, poprzez prowadzenie działalności leczniczej oraz przekazywanie środków 

przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, 

umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw, 

3) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób  

i rodzin na poziomie standardów europejskich, 

4) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie 

środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz 

poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych, 



Statut „A Teraz Ty” – Fundacja pomocy dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym 

 

 

Strona 4 z 11 
 

5) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele 

wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również 

organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów, 

6) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 

podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, 

stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób 

niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez 

sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 

7) w zakresie spełniania marzeń dzieci cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające życiu, 

organizacje spotkań integracyjnych dzieci, ich opiekunów i osób pomagających dzieciom, 

8) w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn  

z poleceniem, o którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z przeznaczeniem ich na 

realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz z zakresu wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, 

ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9) w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności mającej na celu adaptację, 

zamianę lub budowę mieszkań, pensjonatów, klubów, jadłodajni, ośrodków 

rehabilitacyjnych, geriatrycznych, sanatoryjnych i wypoczynkowych, 

10) w zakresie tworzenia grup samopomocy oraz organizowania pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 

11) w zakresie organizowania i finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego  

i rehabilitacyjnego, 

12) w zakresie organizowania i finansowania zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 

rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, 

13) w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz 

klęsk żywiołowych, w tym pomocy społecznej, 

14) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy,  

a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych  

i funduszy stypendialnych, 

15) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie 

wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach 

wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz 

krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji a także na rzecz 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowisk marginalizowanych, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk wiejskich oraz dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, 

16) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa 

kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii 

oraz na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie 

różnego rodzaju imprez kulturalnych. 
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Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 złotych (jeden 

tysiąc złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia. 

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

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 

§ 8 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów, 

b. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych, 

c. zbiórek publicznych i imprez publicznych lub prywatnych organizowanych przez Fundację 

lub na jej rzecz, 

d. dochodów z festiwali, koncertów, konkursów oraz licytacji, 

e. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych, 

f. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy 

sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych 

organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich celów statutowych. 

6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych. 

§ 9 

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

z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 10 

1. Osoby fizyczne i prawne, z kraju lub z zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny 

lub dotacji co najmniej 2000 zł (dwa tysiące złotych) stają się „Sponsorem Fundacji”. 

2. Osoby fizyczne i prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji, 

również mogą stać się „Sponsorami Fundacji”. 

3. Zaliczenie w poczet „Sponsorów Fundacji” następuje na podstawie decyzji Kolegium 

Fundatorów, podjętej na wniosek Zarządu. 
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4. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty. 

5. Poza tytułem „Sponsora Fundacji”, Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale 

honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym 

nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej 

Fundacji. 

§ 11 

Fundacja wprowadza zakaz: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków 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”, 

b. przekazywania jej majątku na rzecz jej 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 

wykorzystywanie 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. 

  

Rozdział IV 

Organy i organizacja Fundacji 

§ 12 

Organami Fundacji są: 

a. Kolegium Fundatorów, 

b. Zarząd, 

c. Rada Fundacji. 

§ 13 

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż trzykrotność 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
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miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Kolegium Fundatorów pracuje na posiedzeniach i w systemie Telepracy. 

4. Członkom Kolegium Fundatorów za wykonywanie ich funkcji przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne, w wysokości nie większej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia  

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Za pracę innego rodzaju świadczoną na rzecz Fundacji, członek Kolegium Fundatorów może 

otrzymywać wynagrodzenie na powszechnie obowiązujących zasadach. 

§ 14 

1. Za   wyjątkiem  uregulowań   dotyczących  likwidacji  Fundacji  oraz  zmiany  Statutu,   decyzje 

i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

2. W razie równej ilości głosów decyduje głos: 

a. W przypadku Kolegium Fundatorów – Przewodniczącego Kolegium Fundatorów, 

b. W przypadku Zarządu – Prezesa a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa, 

c. W przypadku Rady Fundacji – Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności – 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia Kolegium Fundatorów, Zarządu Fundacji, Rady 

Fundacji może wystąpić w wersji elektronicznej (e-mail lub SMS) i uważane jest za skuteczne. 

Kolegium Fundatorów 

§ 15 

1. Kolegium Fundatorów składa się z Fundatorów, będących osobami fizycznymi. 

2. Kolegium Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub 

przedstawicieli osób prawnych, nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które: 

a. Dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, 

b. Zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, 

c. W inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 

3. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w posiedzeniach Kolegium 

Fundatorów bez prawa głosu. Kolegium Fundatorów w drodze uchwały może nadać 

Honorowemu Fundatorowi prawo głosu. 

§ 16 

1. Kolegium Fundatorów, w drodze uchwały, wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Kolegium Fundatorów. 

2. Kadencja Przewodniczącego Kolegium Fundatorów trwa pięć lat i jest niezależna od kadencji 

Zarządu. 

§ 17 

1. Kolegium Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. 

2. Członek Kolegium Fundatorów może jednocześnie zasiadać w Zarządzie Fundacji. 
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3. Członek Kolegium Fundatorów może być zawieszony w prawach członka Kolegium 

Fundatorów na własne życzenie. Na własne życzenie może także zostać odwieszony. 

4. Koszty działalności Kolegium Fundatorów pokrywa Fundacja. 

5. Do kompetencji Kolegium Fundatorów należy: 

a. powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji oraz każdego z jej członków w każdym czasie; 

b. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz każdego z jego członków  

i pełnomocników Zarządu, w każdym czasie, 

c. ustalanie regulaminu Zarządu Fundacji określającego funkcje i podział kompetencji 

pomiędzy poszczególnych członków  Zarządu Fundacji oraz zawieranie umów ze stosunku 

pracy z członkami Zarządu Fundacji i ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, 

d. powoływanie i odwoływanie w każdym czasie pełnomocnika właściwego do dokonywania 

wszelkich czynności z członkami Zarządu Fundacji oraz określanie zasad i warunków 

dokonania tych czynności, 

e. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń dla członków Kolegium Fundatorów, 

f. uchwalanie zmian statutu Fundacji, 

g. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

h. zaliczanie osób fizycznych lub prawnych, z kraju lub zagranicy, w poczet „Sponsorów 

Fundacji”, 

i. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub 

podjętych z własnej inicjatywy, 

j. ustalanie kierunkowych wytyczonych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału 

zgromadzonych środków, 

k. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 

l. wskazywanie jednostki, mającej status organizacji pożytku publicznego, do przejęcia 

majątku Fundacji po jej likwidacji, 

m. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności. 

§ 18 

1. Kolegium Fundatorów zwołuje Przewodniczący Kolegium Fundatorów z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu Kolegium Fundatorów na piśmie.   

W przypadku zwołania na wniosek Zarządu, Przewodniczący Kolegium Fundatorów zwołuje 

Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni. 

2. Posiedzenia Kolegium Fundatorów zwoływane są w miarę potrzeb. 

3. Kolegium Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 

4. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Kolegium Fundatorów, 

Kolegium Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. 

Rada Fundacji 

§ 19 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad 

działalnością Fundacji. 

2. Rada jest ciałem kolegialnym i składa się z 3 – 10 osób powołanych przez Kolegium 

Fundatorów na okres pięciu lat. 
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3. Członek Rady Fundacji może być powoływany na kolejne kadencje. 

4. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt. 6 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu  Fundacji  ani  pozostawać  z  nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 20 

1. Do Rady Fundacji należy: 

a. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, 

b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych im przez Zarząd, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi Fundacji. 

2. Celem wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą 

działalność poprzez: 

a. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych 

materiałów dotyczących działalności Fundacji, we wszystkich jej dziedzinach, 

b. uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, 

c. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 

§ 21 

1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, przez 

Przewodniczącego Rady Fundacji.  

3. Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również, za zgodą wszystkich 

członków Rady, poza siedzibą Fundacji. 

4. Koszty działalności Rady Fundacji pokrywa Fundacja. 

§ 22 

Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, 

której działalność jest zbliżona z celami Fundacji, jak również osoby o uznanym autorytecie lub 

szczególnie zasłużone dla działalności Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

§ 23 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się 1 - 5 członków i jest powoływany na okres 

trzech lat przez Kolegium Fundatorów. 

2. Zarząd może być powoływany na kolejne kadencje. 

3. Członkostwo Zarządu ustępuje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
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§ 24 

Zarząd: 

a. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji, 

c. sporządza sprawozdania roczne z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji w celu 

zatwierdzenia, 

d. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, 

e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Biura Fundacji, 

g. występuje do Kolegium Fundatorów z wnioskiem o zaliczanie osób fizycznych lub prawnych,  

z kraju lub zagranicy, w poczet „Sponsorów Fundacji”, 

h. występuje do Kolegium Fundatorów z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, 

i. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki 

działalności finansowo-gospodarczej. 

§ 25 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany z grona zarządu, przez wszystkich członków. 

2. Prezes spośród członków Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa. 

3. Prezesa i Wiceprezesa pierwszej kadencji Fundacji wybiera Kolegium Fundatorów. 

§ 26 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie. 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

§ 27 

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Kolegium Fundatorów kwalifikowaną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Fundatorów. 

Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę 

statutu Fundacji. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

1. W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie, Kolegium Fundatorów może podjąć decyzję  

w drodze uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

Fundatorów. 

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

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Kolegium Fundatorów w drodze uchwały, 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Fundatorów. 

§ 29 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Kolegium Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały. 

§ 30 

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok 

ubiegły. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


