STATUT
FUNDACJI TAURON
§1
WSTĘP
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie Statutu, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 ze zm.) i innych
odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju. Fundacja może tworzyć oddziały
zagranicą w wypadku, o którym mowa w ust.4 zd.2.
6. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele Fundacji sprawuje minister właściwy ds.
oświaty i wychowania, zwany dalej Ministrem.
9. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych
oznaczeń.
10. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia
podmiotom prawa zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.
§2
CEL, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
1. Celem Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego, jest prowadzanie działalności publicznej
i społecznie użytecznej w zakresie:
a. działalności charytatywnej;
b. ochrony i promocji zdrowia;
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
d. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
e. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
f. rozwoju talentów;
g. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
h. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
i. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
k. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego;
l. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
m. ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n. ratownictwa i ochrony ludności;
o. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
p. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i
granicą;
q. promocji i organizacji wolontariatu.
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych
przeznaczonych na działalność Fundacji;
b. wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe,
techniczne i inne) projektów i programów, zgodnych z celami Fundacji
i przyjmowaną na każdy rok kalendarzowy polityką wsparcia, prowadzonych przez:
- fundacje,
- stowarzyszenia,
- szkoły,
- domy dziecka,
- ośrodki pomocy społecznej,
- podmioty lecznicze,
- inne organizacje niegospodarcze działające na rzecz dobra publicznego,
c.
udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom fizycznym,
w szczególności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym
wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym I pokrzywdzonym przez los,
d.
wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe,
techniczne i inne) programów edukacyjnych podnoszących jakość nauczania oraz
programów wyrównujących szanse edukacyjne, promujących talenty i wybitne
uzdolnienia dzieci i młodzieży;
e.
przyznawanie nagród i udzielanie stypendiów oraz wspieranie finansowe
i pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne)
programów stypendialnych;
f.
prowadzenie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe działań i kampanii
promocyjnych, kampanii prospołecznych, kampanii i programów edukacyjnych, akcji
społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji i publikacji istotnych ze względu na cele
Fundacji,
g.
organizowanie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności
organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) imprez edukacyjnych, sportowych,
rekreacyjnych lub kulturalnych;
h.
wspieranie działań poprawiających lub chroniących warunki życia zwierząt oraz
działań związanych z ochroną środowiska;
i.
wspieranie instytucji charytatywnych, wspieranie zbiórek publicznych na cele
dobroczynne
j.
finansowanie przedsięwzięć kulturalnych;
k.
wspieranie finansowe oraz pozafinansowe ( w szczególności organizacyjne, rzeczowe,
techniczne i inne) twórczości szczególnie uzdolnionych dzieci;
l.
wspieranie programów medycznych niosących pomoc między innymi ofiarom poparzeń
i porażeń prądem;
m.
ochrona dziedzictwa narodowego, w szczególności obiektów zabytkowych,
n.
propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego.
Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 jest działalnością nieodpłatną. Fundacja nie prowadzi
działalności odpłatnej.
Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji
i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności
wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.
Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 z uwzględnieniem
§ 5 ust.15 pkt c), § 6 ust. 13 i § 7 ust. 3 w zakresie pokrycia kosztów działalności Fundacji.
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§3
ORGANY FUNDACJI I OGÓLNE ZASADY ICH DZIAŁANIA
1. Organami Fundacji są;
a. Zgromadzenie Fundatorów;
b. Rada Fundacji;
c. Zarząd.
2. W skład Rady Fundacji oraz Zarządu mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, które:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. wyraziły zgodę na pełnienia funkcji członka odpowiedniego organu Fundacji.
3. Mandat członka Rady Fundacji oraz mandat członka Zarządu wygasa w przypadku i z chwilą:
a. śmierci;
b. złożenia rezygnacji, z zastrzeżeniem ust.5;
c. odwołania;
d. zaprzestania spełniania wymogów określonych w ust.2 lit. a i b;
e.
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w ust. 7, § 5 ust. 4 i 5 oraz § 6 ust. 6- 8 .
4. Członek Zgromadzenia Fundatorów może złożyć Zarządowi rezygnację z członkostwa
w Zgromadzeniu Fundatorów ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu,
w którym rezygnacja została złożona Zarządowi. Złożenie przez członka Zgromadzenia
Fundatorów będącego Fundatorem - Założycielem Fundacji rezygnacji z członkostwa
w Zgromadzeniu Fundatorów nie oznacza utraty statusu Fundatora - Założyciela Fundacji.
5. Postanowienie ust.4 zd.1 stosuje się odpowiednio w razie rezygnacji członka Rady Fundacji
lub członka Zarządu, przy czym rezygnację składa się Zarządowi.
6. Ta sama osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Rady Fundacji i członka
Zarządu.
7. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim,
ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
w ramach Fundacji.
8. W posiedzeniach organów Fundacji mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami
jakiegokolwiek organu Fundacji w charakterze doradców, konsultantów, protokolantów bez
prawa udziału w głosowaniu.
9. Członkowie każdego organu Fundacji powinni podejmować działania wyłącznie dla
realizacji celów Fundacji.
10. Organy Fundacji podejmują decyzje w drodze glosowania i w formie uchwał.
11. Uchwały organów Fundacji zapadają, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków, niezależnie od tego czy członkowie danego organu Fundacji
uczestniczą w posiedzeniu osobiście czy za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
12. Każdy członek organu Fundacji ma jeden głos.
13. W przypadku równej liczby głosów członków organu Fundacji, rozstrzyga głos osoby
przewodniczącej posiedzeniu danego organu Fundacji.
14. Głosowania podczas posiedzeń organów Fundacji są jawne, z wyjątkiem głosowań
w sprawach osobowych, a w tym w sprawach wyboru lub odwołania członków
jakiegokolwiek organu Fundacji. W pozostałych sprawach należy zarządzić tajne
głosowanie na żądanie choćby jednego członka danego organu Fundacji.
15. Z posiedzenia organu Fundacji sporządza się protokół, który podpisuje osoba
przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony przez nią protokolant, w którym należy.
a. stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia oraz zdolność do powzięcia uchwał,
b. wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za/przeciw/wstrzymujące
odnośnie każdej uchwały.
16. Do protokołu posiedzenia organu Fundacji należy dołączyć listę obecności z podpisami
osób fizycznie obecnych na posiedzeniu, w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która
ponadto wskazuje na liście obecności członków tego organu uczestniczących w posiedzeniu
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich
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udział w posiedzeniu własnym podpisem zamieszczając stosowną wzmiankę w tym
zakresie. Do protokołu posiedzenia należy dołączyć także dowody zwołania posiedzenia.
17. Uchwały organów Fundacji powinny wskazywać sposób głosowania przez poszczególnych
członków organu Fundacji być podpisane przez członków danego organu fizycznie
obecnych na posiedzeniu, w tym przez osobę przewodniczącą posiedzeniu, która ponadto
wskazuje na uchwale, członków tego organu uczestniczących w posiedzeniu za pomocą
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza własnym podpisem
sposób głosowania przez nich zamieszczając stosowną wzmiankę w tym zakresie.
Dopuszcza się także podpisanie uchwał organów Fundacji wyłącznie przez osobę
przewodniczącą posiedzeniu i wyznaczonego przez nią protokolanta.
§4
ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. wyznaczanie ogólnych kierunków działania Fundacji;
b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
c. powoływanie i odwoływanie likwidatora lub likwidatorów Fundacji;
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności
Fundacji przygotowanych przez Zarząd;
e. udzielanie członkom Rady Fundacji oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków;
f. ustalenie oraz zmiany regulaminu działania Zgromadzenia Fundatorów;
g. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Fundacji;
h. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, przy czym dla podjęcia uchwały o
zmianie Statutu wymagana jest jednomyślność członków Zgromadzenia Fundatorów, przy
uczestnictwie co najmniej dwóch trzecich liczby członków Zgromadzenia Fundatorów na
posiedzeniu;
i. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną
fundacją;
j. rozpatrywanie spraw, wniosków i opinii przedstawionych przez Radę Fundacji lub
Zarząd;
k. inne kompetencje zastrzeżone w Statucie dla Zgromadzenia Fundatorów.
2. Członkami Zgromadzenia Fundatorów są:
a. Fundator - Założyciel Fundacji, o ile nie złożył rezygnacji zgodnie z § 3 ust.4;
b. Podmioty prawa o jakich mowa w ust. 3 - jeżeli zostaną powołane do grona
Zgromadzenia Fundatorów w trybie określonym w ust. 3 oraz o ile nie złożyły
rezygnacji zgodnie z § 3 ust. 4.
2. Zgromadzenie Fundatorów może powołać do swego grona inne podmioty prawa,
a w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, które dokonały - w ocenie Zgromadzenia Fundatorów - znacznego
przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub znacząco wspierają w inny sposób
działalność Fundacji i wystąpiły o ich powołanie w skład Zgromadzenia Fundatorów.
3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów będący osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są reprezentowani na Zgromadzeniu
Fundatorów przez osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów prawa, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutami tych podmiotów prawa.
4. Zgromadzenie Fundatorów może żądać od Rady Fundacji oraz Zarządu wszelkich dokumentów
i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
5. Zgromadzenie Fundatorów odbywa posiedzenia zwyczajne albo nadzwyczajne. Zarząd zwołuje
Zgromadzenie Fundatorów, w ramach posiedzenia zwyczajnego, co roku, nie później niż w
terminie sześciu miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego.
6. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Fundatorów, w ramach posiedzenia nadzwyczajnego:
a. z własnej inicjatywy w razie potrzeby; lub
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b. na wniosek Rady Fundacji, przy czym wówczas Nadzwyczajne
Zgromadzenie Fundatorów powinno odbyć się nie później niż w terminie 21
dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku przez Radę Fundacji; lub
c. na wniosek co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, przy
czym wówczas Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów powinno odbyć się
nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku przez
członków Zgromadzenia Fundatorów.
7. Odstęp pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zgromadzenia Fundatorów nie może być
dłuższy niż dwanaście miesięcy.
8. W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć jako obserwatorzy
członkowie Rady Fundacji oraz członkowie Zarządu.
9. Zgromadzenie Fundatorów wybiera każdorazowo osobę przewodniczącą
i protokolanta na danym posiedzeniu.
§5
RADA FUNDACJI
Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundację.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji , w tym w szczególności
nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu, także w zakresie działalności
oddziałów Fundacji;
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c. zatwierdzanie zasad udzielenia pomocy dla beneficjentów,
d. opiniowanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
e. opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
oraz przedstawianie opinii Zgromadzeniu Fundatorów;
f. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego
i merytorycznego z działalności Fundacji, o ile Rada Fundacji podejmie decyzję o jego
wyborze;
g. przyjmowanie okresowych sprawozdań i informacji Zarządu z działalności Fundacji;
h. ustalenie oraz zmiany regulaminu działania Rady Fundacji, przy czym dla wejścia w życie
tego regulaminu lub jego zmian wymagane jest
zatwierdzenie przez Zgromadzenie
Fundatorów;
i. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;
j. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zbywania, nabywania lub obciążenia
nieruchomości Fundacji;
k. udzielanie zgody Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania
majątkiem Fundacji o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę
Fundacji, o której mowa w lit. l,
l. ustalanie do końca roku obrotowego na następny rok obrotowy kwoty dla celu,
o którym mowa, w lit. k,
m. opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących przyznania tytułów honorowych
i odznaczeń;
n. rozpatrywanie spraw i wniosków przedstawianych przez pozostałe organy Fundacji;
o. inne kompetencje zastrzeżone w Statucie dla Rady Fundacji.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do dziewięciu członków.
4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. Członkowie Rady
Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji trzech lat. W przypadku powstania w
okresie wspólnej kadencji wakatu na stanowisku członka Rady Fundacji, Zgromadzenie
Fundatorów powinno powołać nowego członka Rady Fundacji na najbliższym posiedzeniu,
które w tym celu zwołuje Zarząd. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie
kadencji wygasa z upływem tej kadencji Rady Fundacji.
5. Kadencja Rady Fundacji upływa w dniu powołania przez Zgromadzenie Fundatorów członków
nowej Rady Fundacji. Z tym dniem wygasają mandaty członków Rady Fundacji poprzedniej
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kadencji.
Rada Fundacji wykonuje swoje czynności kolegialnie. Może jednak delegować swoich
członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji,
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji.
8. Przewodniczący Rady Fundacji:
a. zwołuje posiedzenia Rady Fundacji;
b. przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Rady Fundacji;
c. może, według własnego uznania, zaprosić osoby trzecie do uczestnictwa w
posiedzeniach Rady Fundacji;
d. składa oświadczenia w imieniu Rady Fundacji innym organom Fundacji;
e. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu, chyba że Rada
Fundacji uchwałą ustanowi innego członka Rady Fundacji jako przedstawiciela
upoważniając go jednocześnie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
wobec członków Zarządu.
9. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji:
a. z własnej inicjatywy w razie potrzeby; lub
b. na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, przy czym wówczas
posiedzenie Rady Fundacji powinno odbyć się nie później niż w terminie 21 dni od
dnia złożenia Przewodniczącemu Rady Fundacji wniosku przez członków Rady
Fundami; lub
c. na wniosek Zgromadzenia Fundatorów, przy czym wówczas posiedzenie Rady
Fundacji powinno odbyć się nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia
Przewodniczącemu Rady Fundacji wniosku przez Zgromadzenie Fundatorów lub
d. na wniosek Zarządu, przy czym wówczas posiedzenie powinno odbyć się nie
później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia Przewodniczącemu Rady Fundacji
wniosku przez Zarząd.
10. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi
inaczej w danej sprawie.
11. Do odwołania członka Rady Fundacji może dojść wyłącznie na skutek zaistnienia
ważnych przyczyn, w szczególności działania takiej osoby niezgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, ze Statutem lub z przyjętymi przez organy Fundacji
zasadami działania Fundacji lub jej organów.
12. Rada Fundacji może żądać od Zarządu wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących
działalności Fundacji.
13. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, w szczególności nie
otrzymują wynagrodzenia za ich pełnienie.
14. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru.
15. Członek Rady Fundacji:
a. nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
c. może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów oraz
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
6.

§6
ZARZĄD
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na podstawie Statutu lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji innych organów Fundacji, a
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

w szczególności:
a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
b. reprezentowanie Fundacji;
c. zarządzanie majątkiem Fundacji;
d. zapewnienie wykonania uchwał innych organów Fundacji;
e. ustalenie oraz zmiany regulaminu działania Zarządu, przy czym dla wejścia w życie
tego regulaminu lub jego zmian wymagane jest zatwierdzenie przez Radę Fundacji;
f. przygotowanie oraz przyjęcie preliminarza budżetu rocznego Fundacji, po
uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji;
g. przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i
przedkładanie ich Zgromadzeniu Fundatorów celem rozpatrzenia i zatwierdzenia, po
uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji;
h. dostarczanie członkom Rady Fundacji oraz członkom Zgromadzenia Fundatorów na
ich wniosek wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji;
i. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania, zbywania lub
obciążenia nieruchomości Fundacji, przy czym dla podjęcia uchwał w tych
sprawach wymagana jest jednomyślność członków Zarządu uczestniczących w
posiedzeniu, na którym odbywa się głosowanie w tych sprawach;
j. występowanie do Rady Fundacji o zgodę w sprawach zaciągania zobowiązań lub
rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę
ustaloną przez Radę Fundacji, o której mowa i z zastrzeżeniem § 5 ust.1 lit. m;
k. występowanie do Rady Fundacji z wnioskami o wydanie opinii w sprawach
dotyczących przyznania tytułów honorowych i odznaczeń;
l. niezwłoczne informowanie organu właściwego do powołania, o rezygnacji członka
określonego organu Fundacji z członkostwa w danym organie;
m. określanie pieczęci, znaku graficznego i innych wyróżniających oznaczeń Fundacji;
n. tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji;
o. prowadzenie rachunkowości Fundacji;
p. występowanie do innych organów Fundacji z wnioskami;
q. inne kompetencje zastrzeżone w Statucie dla Zarządu.
W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji
jednocześnie wskazując powierzaną funkcję.
Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie.
W przypadku jednoosobowego Zarządu, osoba powołana w skład takiego Zarządu pełni
funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, osoby powołane w skład
takiego Zarządu pełnią odpowiednio funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu
(Wiceprezesów Zarządu).
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, członkowie Zarządu są powoływani na wspólną
kadencję na okres trzech lat.
Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji Zarządu wygasa z upływem tej
kadencji Zarządu.
Kadencja Zarządu upływa w dniu powołania przez Radę Fundacji członków nowego
Zarządu. Z tym dniem wygasają mandaty członków Zarządu poprzedniej kadencji.
Prezes Zarządu:
a. zwołuje posiedzenia Zarządu;
b. przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Zarządu;
c. może, według własnego uznania, zaprosić osoby trzecie do uczestnictwa w
posiedzeniach Zarządu;
d. składa oświadczenia w imieniu Zarządu innym organom Fundacji;
e. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Fundacji, chyba że
Zarząd uchwałą ustanowi innego członka Zarządu jako przedstawiciela
upoważniając go jednocześnie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Fundacji.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu:
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a. z własnej inicjatywy w razie potrzeby; lub
b. na wniosek każdego członka Zarządu, przy czym wówczas posiedzenie Zarządu
powinno odbyć się nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia Prezesowi
Zarządu wniosku przez członka Zarządu; lub
c. na wniosek Zgromadzenia Fundatorów, przy czym wówczas posiedzenie Zarządu
powinno odbyć się nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia Prezesowi
Zarządu wniosku przez Zgromadzenie Fundatorów; lub
d. na wniosek Rady Fundacji, przy czym wówczas posiedzenie Zarządu powinno odbyć się
nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia Prezesowi Zarządu wniosku przez Radę
Fundacji.
11. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Nie mogą wykonywać
praw i obowiązków przez pełnomocnika.
12. Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń w jej imieniu, przysługuje w
przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezesowi Zarządu, w przypadku Zarządu dwuosobowego
– każdemu z Członków Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesowi Zarządu jednoosobowo albo dwóm członkom Zarządu (Wiceprezesom Zarządu)
działającym łącznie z zastrzeżeniem ust. 9 lit. e.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać także inne świadczenia. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz rodzaj i zasady
przyznawania członkom Zarządu innych świadczeń, jak również zasady nawiązania stosunku
prawnego z członkami Zarządu ustala Rada Fundacji.
§7
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie:
jednego miliona złotych zero groszy) składający się z kwot przyznanych Fundacji przez
Fundatora - Założyciela Fundacji w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki
finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i inne mienie nabyte w okresie
działania Fundacji, zwany dalej .majątkiem".
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. z darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
b. ze spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych
na rzecz Fundacji;
c. z kwot odpowiadających części odpowiedniego podatku należnego od danego
podatnika przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie
określonym w odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą;
e. dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych organizowanych
przez lub na rzecz Fundacji;
f. dochodów z ruchomości i nieruchomości Fundacji;
g. dochodów z praw majątkowych;
h. udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
3. Majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie
kosztów działalności Fundacji.
4. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) wyłącznie, gdy w
chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa wysokość długów spadkowych.
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6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy, w tym
Fundator - Założyciel Fundacji nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji wobec osób
trzecich.
7. Majątek Fundacji nie może być:
a. wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w
stosunku do któregokolwiek z Fundatorów, członków organów Fundacji,
pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
b. przekazywany na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach; lub
c. wykorzystywany na rzecz któregokolwiek z Fundatorów, członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
8. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczy którykolwiek z Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
9. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
10. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§8
LIKWIDACJA FUNDACJI
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona oraz w
razie wyczerpania jej majątku w stopniu uniemożliwiającym dalsze prowadzenie jej
działalności.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji większością trzech
czwartych głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Zgromadzenie Fundatorów powinno określić w
szczególności sposób prowadzenia likwidacji Fundacji, a w tym czy określone składniki
majątku Fundacji mają zostać spieniężone czy też przekazane w naturze.
4. O ile Zgromadzenie Fundatorów nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatorów
Fundacji sprawują wszystkie osoby pełniące funkcję członków Zarządu w chwili podjęcia
uchwały o likwidacji Fundacji.
5. W razie likwidacji Fundacji, Zgromadzenie Fundatorów powinno uchwałą wskazać
likwidatorom podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego
(których) ma zostać przekazane majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
6. Prawa i obowiązki Zarządu przysługują likwidatorom.
7. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności,
wypełnić zobowiązania oraz w zależności od uchwały Zgromadzenia Fundatorów upłynnić
majątek Fundacji lub przekazać go podmiotowi (podmiotom) wskazanemu w uchwale
Zgromadzenia Fundatorów lub w orzeczeniu sądu.
8. Fundacja traci osobowość prawną z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.
§9
POŁĄCZENIE FUNDACJI Z INNĄ FUNDACJĄ
1. Zgromadzenie Fundatorów może podjąć uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją, której
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cele są zbliżone z celem Fundacji, określając jednocześnie zasady i sposób połączenia.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją, której
mowa jest w ust. 9 większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Statut niniejszy wchodzi w życiem z dniem wpisania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały o zmianie Statutu Fundacji,
Zarząd niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa
go właściwym organom.
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