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STATUT 

Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Część wstępna  

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy” (zwana dalej 

„Fundacją), ustanowiona przez Gminę Niepołomice oraz Stefana Chłopickiego - zwanych dalej 

Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy 

ul. Basztowej nr 3 dnia 02.07.1992 r., działa na podstawie: 

a. ustawy z dnia 6. 04. 1984 r o fundacjach (Dz.U. z 2016 poz. 40)  

b. ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2016 poz. 1618) 

c. innych obowiązujących przepisów prawa 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej – tj. „Fundacja im. bł. Anieli Salawy” lub „Fundacja 

Salawy”. 

3. Nazwa Fundacji może być zmieniona po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji, 

zatwierdzonej następnie uchwałą Rady Fundacji.  

4. Fundacja posiada osobowość prawną.  

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy 

w językach obcych. 

 

§ 2. Zakres czasowy i terytorialny działania Fundacji  

 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

2. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność na 

terytorium innych państw.  

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 



Strona | 2  
 

5. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały i filie.  

 

§ 3. Cele statutowe i formy ich realizacji 

 

1. Celami Fundacji są: 

 

 
1) Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe 

schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego. 

2) Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie 

rozsiane i inne przewlekłe schorzenia. 

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

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

4) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

5) Działalność charytatywna. 

6) Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2016r. poz. 1638). 

7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich bliskich. 

8) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

10) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 

11) Promocja i organizacja wolontariatu. 

12) Turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek. 

13) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

14) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

15) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania oznaczone wskazaną klasyfikacją GUS: 

 

1) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. 
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3) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych. 

4) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską. 

5) 86.90.Z Działalność fizjoterapeutyczna. 

6) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

7) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

8) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki. 

9) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

10) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

11) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach. 

12) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach. 

 

3. Fundacja może realizować cele statutowe również poprzez: 

 

1) Prowadzenie domów pomocy i opieki społecznej oraz placówek zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku. 

2) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3) Działalność charytatywną. 

4) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

5) Ratownictwo i ochronę ludności. 

6) Promocję i organizację wolontariatu; 

7) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka. 

8) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

9) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

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

10) Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie 

rozsiane i inne przewlekłe schorzenia. 

11) Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i 

inne przewlekłe schorzenia, jak i z ich rodzinami. 
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12) Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym  likwidowanie uprzedzeń 

wobec osób niepełnosprawnych. 

13) Prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich 

niesamodzielność. 

14) Organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego.   

15) Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. 

16) Organizację festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym. 

17) Organizację wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek, oraz promocję turystyki jako formy 

aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. 

18) Organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe 

Fundacji. 

19) Pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i osób fizycznych do wsparcia fundacji finansowo 

i rzeczowo. 

20) Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i 

opiekę nad: chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, chorymi w 

okresie rekonwalescencji poszpitalnej, osobami starszymi. 

21) Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie 

rozsiane i inne przewlekłe schorzenia. 

22) Dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów 

codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych. 

23) Prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego. 

24) Organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych. 

25) Popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie plenerów malarskich 

oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki. 

26) Organizowanie warsztatów aktywizacji zawodowej wraz z odbyciem stażów oraz praktyk 

zawodowych. 

27) Współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją społeczną i 

zawodową osób niepełnosprawnych. 

28) Organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów z zakresu podstaw pielęgniarstwa, 

psychologii i rehabilitacji. 

29) Prowadzenie przez Fundację porad dla niepełnosprawnych z zakresu praw, obowiązków, 

ulg i przywilejów należnych z tytułu stanu zdrowia i statusu materialnego. 

30) Współpracę z podmiotami promującymi  i organizującymi wolontariat, pozyskiwanie 

wolontariuszy jako pomoc przy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i chorych na 
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stwardnienie rozsiane, edukację  wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków względem 

swoich podopiecznych. 

31) Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. 

32) Współpracę w ramach organizacji zrzeszających podmioty o podobnym zakresie działania. 

33) Działalność oświatową i edukacyjną. 

34) Działalność wydawniczą. 

35) Działalność promocyjną i informacyjną. 

36) Działalność stypendialną. 

37) Działalność sportową i kulturalną. 

38) Wynajem nieruchomości, ruchomości oraz sprzętu, w szczególności rehabilitacyjnego oraz 

leczniczego. 

39) Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej i współpracę z podmiotami, które w 

szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich 

zastosowania oraz podmiotami, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji 

i zarządzania. 

40) Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, 

partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

41) Prowadzenie sklepu i wypożyczalni, w tym m.in. sklepu  internetowego. 

42) Prowadzenie ośrodka całodobowej opieki osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i 

osób w podeszłym wieku w Woli Batorskiej.  

 

4. Zmiana celów Fundacji może nastąpić wyłącznie po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd 

Fundacji, a następnie jej zatwierdzeniu przez Radę Fundacji i podjęciu przez Radę Fundacji 

uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie w tym zakresie.  

5. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną 

wyodrębnioną w księgach rachunkowych.  

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w  zakresie wynajmu nieruchomości, 

zgodnie z klasyfikacją GUS: PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 

lub dzierżawionymi. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. Całość dochodów z niej uzyskanych Fundacja będzie 

przeznaczać na realizacją celów statutowych.  Majątek Fundacji może pochodzić z działalności 

gospodarczej. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność 

gospodarczą wynosić będzie minimum tysiąc złotych. 
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7. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd 

Fundacji w formie uchwały 

 

§ 4. Medale, odznaczenia i nagrody 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je 

osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej 

Fundacji. 

§  5. Minister właściwy 

Ze względu na zakres działania i cele statutowe Fundacji, właściwym ministrem jest Minister Zdrowia. 

 

Rozdział II 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§  6. Majątek Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz przekazany aport 

rzeczowy Gminy Niepołomice w postaci zabudowanej działki o numerze 1890/6, o powierzchni 

29a 56m2 oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

§  7. Dochody Fundacji 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn pieniężnych i rzeczowych 

b) spadków i zapisów 

c) odsetek bankowych 

d) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej 

e) zbiórek i imprez publicznych 

f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji 

g) prowadzonej działalności odpłatnej statutowej 

h) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych 
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i) funduszy Unii Europejskiej 

j) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, 

że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§  8. Ochrona majątku Fundacji 

1. Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z czym zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie 

organów Fundacji lub 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 majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników 

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

szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub 

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

trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

d) zakupu 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.  

2. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji dowolnych celów statutowych Fundacji.  

3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności. 

4. Fundacja na podstawie Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta 

ze zwolnień podatkowych. 

Rozdział III 

ORGANY FUNDACJI 

 

 
§  9. Organy Fundacji 
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1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji 

 

§ 10. Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji  

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień 

Statutu.  

2. Rada Fundacji składa się z od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków. 

3. W skład Rady Fundacji mogą wejść wyłącznie: 

a) Fundatorzy lub osoby przez nie wyznaczone; 

b) Sponsorzy – tj. osoby fizyczne które dokonały darowizny jednorazowej lub łącznej w 

wysokości co najmniej 100.000 zł; 

c) osoby, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób zasłużyły się w 

realizacji celów Fundacji; 

d) osoby zaproponowane przez Zarząd Fundacji; 

4. Członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji na posiedzeniu; 

5. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.  

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

7. Nie wolno łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

9. Odwołania członka Rady Fundacji mogą w każdym czasie dokonać pozostali członkowie Rady 

Fundacji jednomyślną decyzją wyrażoną na piśmie przez wszystkich pozostałych członków Rady 

Fundacji.  

10. Rada Fundacji może odwołać członka Rady Fundacji zwykłą większością głosów na posiedzeniu, 

w przypadku: 

a. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie 

uczestniczenia w posiedzeniach; 

b. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady, trwającej ponad rok; 

c. istotnego naruszenia postanowień Statutu i nie realizowania uchwał Rady; 
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d. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji; 

e. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady; 

11. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa automatycznie w przypadku śmierci lub złożenia 

pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez członka Rady Fundacji. 

12. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo, jednak mogą otrzymać zwrot kosztów 

związanych z ich uczestnictwem w posiedzeniach Rady Fundacji, na ich pisemny wniosek.  

 

 

§  11. Kompetencje Rady Fundacji  

 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 

b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 

c) dokonywanie zmian w statucie Fundacji; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności 

Fundacji; 

e) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji oraz przyznawanie im 

nagród i premii w przypadku wypracowania przez Zarząd dodatkowych środków 

finansowych;  

f) podejmowanie na wniosek zarządu uchwał w sprawie połączenia się z inną 

Fundacją, utworzenia oddziału i filii Fundacji lub likwidacji Fundacji; 

g) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji; 

h) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji; 

i) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej; 

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie 

członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania, jeżeli wystąpią z takim 

wnioskiem; 

k) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmian celów statutowych Fundacji; 

l) zatwierdzania uchwał Zarządu dotyczących zmiany nazwy Fundacji; 

 

§  12. Posiedzenia Rady Fundacji  

 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
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2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego. 

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady Fundacji 

o planowanym porządku obrad, miejscu i czasie zebrania Rady Fundacji z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 - dniowym. Posiedzenie może zwołać także Prezes Zarządu Fundacji.  

4. W posiedzeniu Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do 

wzięcia udziału w posiedzeniu Rady lub wezwany do złożenia wyjaśnień. 

5. W posiedzeniu Rady Fundacji może również brać udział zaproszony przez Radę Fundacji 

protokolant.  

6. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Na protokole wymagany jest co 

najmniej podpis Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności podpis co najmniej dwóch 

uczestników posiedzenia.    

 

§  13. Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji 

 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy członkowie zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.  

2. Członkowie Rady Fundacji oddają swój głos w głosowaniu jawnym. Każdemu członkowi Rady 

Fundacji przysługuje jeden głos.  

3. Członek Rady Fundacji którego dotyczy uchwała Rady Fundacji, powstrzymuje się od głosowania 

we własnej sprawie.  

4. W przypadku niemożności uczestnictwa w wyznaczonym posiedzeniu przez członka Rady 

Fundacji, może on także wziąć udział w podejmowaniu uchwały oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość (jeżeli wyrazi taką wolę). 

5. Oddanie głosu w sposób opisany w ust. 4 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.  

6. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym statucie, uchwały Rady Fundacji zapadają 

zwykłą większością głosów (głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku). 

 

§  14.  Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
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2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) osób. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być odwołani 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 

5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub podległości służbowej. 

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną 

uchwałę w tym przedmiocie. Członkowie Zarządu mogą także domagać się zwrotu poniesionych 

uzasadnionych wydatków w związku z pełnieniem swych funkcji.  

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

9. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 

Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcję członków Zarządu. 

10. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  

11. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa automatycznie z chwilą śmierci członka Zarządu oraz 

doręczenia przez członka Zarządu Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z 

funkcji członka Zarządu Fundacji. 

 

§  15. Kompetencje Zarządu Fundacji 

 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

 

a. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

b. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; 

c. realizowanie uchwał Rady Fundacji; 

d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

e. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 

g. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji; 

h. ustalanie planów działania Fundacji; 

i. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 
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j. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w Fundacji; 

k. tworzenie i znoszenie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji; 

l. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

m. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości; 

n. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych ( w tym tytułu 

„Sponsora”), nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele 

osobom fizycznym i prawnym; 

o. możliwość zgłaszania Radzie Fundacji propozycji zmian w składzie osobowym Zarządu; 

p. możliwość zgłaszania Radzie Fundacji propozycji kandydatów na członków Rady 

Fundacji; 

q. zgłaszanie Radzie Fundacji wniosków o podjęcie uchwał we wszelkich sprawach 

uznanych przez Zarząd za istotne; 

r. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów statutowych Fundacji;  

s. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany nazwy Fundacji; 

 

§  16. Posiedzenia Zarządu Fundacji 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, w szczególności w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowych i konieczności podjęcia uchwał w istotnych sprawach dotyczących 

Fundacji.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej.  

3. Każdemu członkowi zarządu na posiedzeniu przysługuje jeden głos.  

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym do 

ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, a w przypadku gdy zarząd jest dwuosobowy 

-  obecność wszystkich członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  

5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać na posiedzenia osoby, których działalność jest tożsama z 

celami statutowymi Fundacji, lub których opinia jest istotna dla Zarządu w kontekście 

podejmowanych uchwał. W takim przypadku zaproszonym osobom przysługuje prawo głosu.  
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§  17. Reprezentacja Fundacji 

1. Do samodzielnego reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Fundacji, 

lub dwóch zwykłych członków zarządu działających łącznie. W przypadku zobowiązań 

finansowych o wartości powyżej kwoty 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w 

imieniu Fundacji mogą składać dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub 

Wiceprezes Fundacji.  

 

Rozdział IV 

STATUT 

 

§  20. Zmiana statutu 

 

1. Zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji. 

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.  

3. Zmiana statutu może prowadzić do rozszerzenia celów Fundacji.  

 

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18. Likwidacja Fundacji 

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

zrealizowania celów dla których Fundacja została powołana. 

2. Majątek pozostały po likwidacji, przekazuje się instytucjom których działalność odpowiada celom 

Fundacji.  

 

§ 19. Połączenie z inną Fundacją 

 

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją w celu realizowania swoich celów. 

2. Połączenie wymaga uchwały Zarządu Fundacji. 

3. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku miałoby dojść do istotnej zmiany celów 

Fundacji.  

 

§  20 Obowiązywanie tekstu jednolitego statutu 

 
1. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu powzięcia przez Radę Fundacji uchwały o 

jego zatwierdzeniu.  


