STATUT FUNDACJI,,PARASOL ROZT OCZA"
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1.
2,

3.

4,
5.

§1

Fundacja ,,parasol Roztocza" , zwana dalej ,,Fund acją" , jest ustanowiona Przez Pana
Romana Raka zamieszkałego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Roztocze 18, zwanego
dalej "Fundatorem",

Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowska 48 w dniu
0Z.02,ZOL5 r, przez notariusza Adelę Bielecką pod numerem repertorium A
Nr 791,/201,5.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustary z dnia 6 kwietnia I9B4 r.
o fundacjach [tj.: Dz,I]. t99L nr 46 poz, 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 Poz.
873 zpóźn.zm,) oraz niniejszego Statutu.
Właściwymsądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Lublin - Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
DziałalnośćFundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej.

§2

1,, Fundacja posiada osobowośćprawną.
2. Fundację Powołano na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest Tomaszów Lubelski.
4, Fundacja działana terenie Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajejgranicami.
1,, Fundacja jest
publicznego.

§3

organizacją pozarządową prowadzącą działalnoŚĆ poŻytku

§4

1,. Fundacja może używać znaku grahcznego Fundacji z napisem wskazującym jej
misję lub nazwę.
2. Fundacja może posługiwać się piecz ęciąz oznaczeniem nazwy oraz siedziby.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy, certyfikaty,
wyróżnienia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym,
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowoŚci
prawnej zasłużonymdla idei lub celów obranych przez Fundację.
4. Fundacja dla właściwegorealizowania celów statutowych może posługiwaĆ się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych,
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§5
1,. Fundacja może przystępować do spółeĘ fundacji, stowarzyszeń
społecznych,

2, Fundacja może być członkiem krajowych

i

międzynarodowych

o podobnym celu działania i dopuszczonych w prawie polskim.

t.

Ministrem właŚciwym

w

§6

sprawach Fundacji jest Minister Pracy

Społecznej.

i

formacji

organizacji

i

Polityki

Z, Fundacja składa właściwemuministrowi coroczne sprawozdanie ze
działalnościza ubiegły rok kalendarzowy.

swojej

R0ZDZIAŁ||
Cele statutowe Fundacji

L

§7

Do celów statutowych Fundacii należą w szczególności:

a) Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości;
b) Niesienie pomocy ofiarom katastrol klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
c) Ochrona i promocja zdrowia;
d) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
e) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie sportu,
turystyki
i krajoznawstwa;
0 Podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży,zwłaszcza z obszarów
wiejskich, miejsko wiejskich i małych miast.
g) Wspomaganie szkolnictwa zawodowego;
h) Wspomaganie rozwoju techniki, v,lyna|azczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiąza(l technicznych w praktyce
gospodarczej;
i) Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
j) Kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla potrzeb
rynków pracyw naszym kraju izagranicą;
k) Reintegracja zawodowa i społeczna;
l) Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalnościkulturalnej
w Polsce i na świecie;
m) Wypoczynek dzieci imłodzieży;
n) Szerzenie świadomościeuropejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich
oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej;
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o) Upowszechnianie

li la,,,",,,

)

i ochrona wolnościi praw człowieka oraz

swobód

obywatelskich, a także działania wspomaga jące rozwój demokracji;

p) prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
społecZeństwa;
qJ Działalnośćwspomagająca rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;
r) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
s) Działalnośćcharytatywna;
t) Promocja i organizacja wolontariatu;

u) Współpraca

z

organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu

teryto rialnego, i ch związkami,
w realizacji celów Fundacji;

p

rzeds i ęb i orcami i organizacj ami mi ę dzynarod owymi

vJ pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych

L.

a)

b)

cJ

na realizację celów Fundacji.

§8

Fundacia realizuie swoie cele w szczegó|ności poprzez:
Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
zakup leków, sprzętu medycznego oraz finansowanie innych kosztów związanych
z leczeniem i rehabilitacją;
przekazywanie środków przezlaczonych na zaspakajane niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin oraz umożliwiających im bytowanie w warunkach
odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do życiowego
usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
Prowadzenie programów wsparcia finansowego i materialnego oraz udzielanie
dotacji na realizację działań mieszczących się w zakresie okreŚlonym celami
Fundacji;

dJ organizacjęi finansowanie szkoleń i kursów dla osób podnoszących kwalifikacje
owe b ądźpr zeszkalający ch s i ę;
e) Fundowani e styp end iów zwłaszcza uzd olni onym dzieciom i młodzieży;
organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, warsztatów, szkoleń,
kursów, seminariów, wykładów w zakresie określonym celami Fundacji;
g) Organizowanie imprez sportowych, wycieczek i rajdów;
h) Organizowanie i udział w finansowaniu czasu wolnego młodzieży i osób
dorosłych;
i) Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług
irozwiązań pomocnych w realizacji celów Fundacji;
j) Prowadzenie działalnościwydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji;
k) Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie tematycznymzbieŻnym
z celami działania Fundacji;
l) Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zbieŻnych
z celami Fundacji: pozyskiwanie, wypracowywanie i propagowanie metod,
rozwiązańi technologii mogących wspierać cele Fundacji;
promowanie,
inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięĆ i projektów
m)
w zakresie celów Fundacji;
zawo
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n) Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie
określonym celami Fundacji;
o) Udzielanie nagród oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania
pomagają promować cele Fundacji;
p) Udzielanie marketingowego wsparcia podmiotom gospodarczym stale

s)

t)

finansującym Fundację oraz innym niż Fundacja organizacjom społecznym
o podobnych celach;
Tworzenie z innymi osobami i insĘĄucjami koalicji obywatelskich o zakresie
działania odpowiadającym celom Fundacji;
Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami,
organizacjami pozarządowym, mediami i przedsiębiorcami w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
Nawiązywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji działań
statutowych;

Nawiązywanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji
działań statutowych.

1,.

§9
Działalnośćstatutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalnośćodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy

o działalnościpożytku publicznego. Obie te formy działalnościbędą rachunkowo

wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Beneficjentami Fundacji są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalnośćinnych osób
prawnych i osób fizycznych, których działalnośćjest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§10

1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycie|ski w kwocie 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych] oraz środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte
przez Fundację w trakcie jej działania.
Z funduszu założycielskiego na działalnośćgospodarczą przeznacza się kwotę
1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

§11
Przychody Fundacii mogą pochodzić w szczególności z:

1.
a) Darowizn, dotacji, grantów i subwencji osób fizycznych i prawnych;

b) Dochodów z udziałów w zyskach spółek, których udziały fakcje) zostały nabyte
przez Fundację podczas jej działalności;
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c)

d)
e)

0

g)

h)
i)
j)

Dochodów z aktywów, ruchomości,nieruchomości i praw majątkowych;
Odsetek bankowych;
krajowych izagranicznych nawiązek, darowizn, spadków i zapisów;
Zbiórek i imprez publicznych;
Odpłatnej działalnościstatutowej;
Działalnościgospoda r czej;
Wpłat 1olo podatku od osób fizycznych;
Innych prawnie dozwolonych źródeł,

§12

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i subwencji mogą byĆprzeznaczone na
1,.
realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcY nie
postanowi ą inaczej, Zarząd Fundacji może nie przyjąĆ warunku ofiarodawcY,
w takiej sytuacji Fundacja zobowiązana jest do zwrotu ofiarodawcy przekazanYch
przez niego środków. |eżeli ofiarodawca nie określiłcelu darowizny, Fundacja
m o że ją przeznaczy ć na real izacj ę d owol nego cel u statutowe go,
składa
2, W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji
oświadczenia wymagane przepisami prawa.
jej
3. Dochody uzyskane przez Fundację w całościprzeznaczane są wyłącznie na
działalność związanąz realizacją celów statutowych.
4. zarząd, Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia

efektywnej działalnościgospod

5.

ar czej.

i Środki

Wielkośćzatrudnienia, zasady wynagradzania

przeznaczone na

wynagrod zenia określaZarząd Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
praWa,

ROZDZI.AŁlv
Rodzaj e działalnościFundacji

§13
gospodarczą na ogólnych zasadach,
działalność
prowadzić
L Fundacja może

określonych w odrębnych przepisach, Fundacja prowa dzi działa|noŚĆ gospo darczą
wyłącznie w rozmiarach służącychrealizacji celów statutowych.

2,

Działalnośćgospodarcza Fundacji może być również realizowana Po\rzez
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach
z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach okreŚlonych w stosownYch
przepisach.

Fundacja prowadzi działalnośćgospodarczą

organizacyjnie.
4. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie
prawne.

w formie

niewyodrębnionej

z przepisami obowiązującymi osobY

-
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5. Składniki majątku trwałego wykorzystywane

w

działalnościgospodarczej

podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.

6, Decyzje doĘczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Rada

Fundacji

wspólnie z Zarządem Fundacji.

§14

L. Określenie przedmiotu działalnościgospodarczei według Polskiei
a)
b)

c)
d)
e)

0

Klasyfikacii DziałalnościGospodarczei:

17,29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
IB,L3.Z D ziałalno śćusługow a związana z przy gotovqłvaniem do d ruku;
IB,L4.Z lntroligatorstwo i podobne usługi;
32,40.Z Produkcja gier i zabawek;
47 .6l.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47,B9.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach.

g) s9,Il.ZWydawanie
h) i9.I4.ZWydawanie

książek;
czasopism i pozostałych periodyków;
58.I9.Z Pozostała działalnośćwydawnicza;
59,L'j,.ZUsługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
k) 59,20.Z Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
62,0']-.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
m) 62,09.Z Pozostała działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycznych;
n) 63,It.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność;
o) 64.99.Z Pozostała finansowa działalnośćusługowa, gdzie indziej
ni eskl asyfikowana z vrlyłączeni em ub ezpieczeń i funduszów em erytalnych;
p) 68,20.ZWynajem izarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
q) 70,21,.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
r) 70,2Z.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospod,arczej

i]
j)
l)

izarządzania;
73,t1.1.Z - Usługi reklamowe;
0 73,20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
u) 77,33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn
komputery;

s)

v)

i

urządzeń biurowych, włączając

ziałalno ść związana z or ganizacją tar gów, vĘ/staw i ko ngresów;
w) B5.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;
x) B5.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
y] 9 0.0 L,Z Działalność związana z wystawiani em przed stawi eń arĘstycznych;
z) 90,}Z.ZDziałalnośćwspomagającawystawianie przedstawień artysĘcznych;
aa) 9 3 .L9 .Z Pozo stała d z i ałal n o ść związana ze s p o rte m ;
bb)9 3.29 .Z Pozostała dzi ałalność rozrywkowa i rekreacyj na;
cc) 96.09,Z Pozostała działalnośćusługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
BZ.30.Z

D

ROZDZ|AŁv
Organy Fundacji

L.

a)
b)

l.
Z,
3.

4.
5,
6.

Organami Fundacii są:

§15

Rada Fund acji zwana dalej,,Radą";
Zarząd Fundacji zwany da|ej ,,Zarządem".

§16

Zarząd, Fundacji składa się z minimum trzech osób powoływanych przez
Fundatora.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu,
prezesa Zarządu powołuje Zarząd Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji,
za zgodą Fundatora.
Zarząd Fundacji powołany zostaje na czas nieokreślony.
Członkiem Zarządumoże być pełnoletnia osobahzycznamająca pełną zdolnoŚĆ do
czynności prawnych.
Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady może odwołać Zarząd Fundacji w całościlub poszczególnych jego
członków. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym
czasie.

7, Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku

rezygnacji, śmierci,bądź

odwołania członka Zarządu,
B, Wymaga się by członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślnie ściganez oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
9. Fundator możezostać członkiem Zarządu lub Rady.
].0. CzłonkowieZarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

l.

2.

a)
b)
c)

d)
e)

0

g)

h)

§17

Zarząd Fundacji kieruje działalnościąFundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji w szczególności:
Opracowuje roczne budżety, sprawozdania, preliminarz kosztów, a także plany
i kierunki działania Fundacji;
podejmuje decyzjew sprawach nie przekazanychdo kompetencji innych organów;
Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
Powołuj e o ddziały, za|łady, filie i przed stawi cielstwa Fundacj i;
podejmuje decyzje o przyjęciu darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
Opracowuj e obowiązuj ące struktury or ganizacyjne Fundacj i;
U stanawi a nagro dy, wyró żni e n ia, o dznaczenia;
Występuje z wnioskami w sprawie zmian Statutu Fundacji, likwidacji Fundacji
b ądźp ołączenia Fu nd a cj i ;

i)
3.

4,
5.
6,

Ustala plany zatrudnienia i płac, określazasady wynagradzania pracowników
etatowych Fundacj i i zwrotu wydatków p oni es i ony ch przez wol ontariuszy.
Budżety i plany, o których mowa w ust. 2 pkt. a) niniejszego paragrafu Zarząd
opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia wterminie do dnia 30
listopada każdego poprzedniego roku.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań i funkcjonowania Fundacji.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzen iu Zarządu,
Uchwały Zarządu zapadająrWVJą większościągłosów w obecności co najmniej
połowy jego członków. w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa.

L
2.
3.

4.
5.

§lB

PosiedzeniaZarządu dobywają się w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak niżrazna
trzy miesiące.
PosiedzeniaZarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora, Rady Fundacji lub innego członka Zarządu,
PosiedzeniaZarządu mogą być zwoływane pisemnie za pomocą listu poleconego,
telefaxu, telefonicznie, elektronicznie lub w formie ustnego zawiadomienia
skierowanego bezpośrednio do członków Zarządu, Informację o terminie
posiedzenia wraz z planowanym porządkiem obrad należy dostarczyć na co
najmniej 7 dniprzed terminem posiedzenia, a w sprawach pilnych czas ten może
zostać skrócony do 3 dni,
Z posiedzeńZarządu sporządza się protokół.
PosiedzeniaZarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce
posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu
prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być
podpisany przezwszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu,

§19

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu

4.
5.
a)

zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościsłużbowej.
Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślnie ściganez oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w skutek:
Odwołania przez fundatora w szczególności w przypadku:
- nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
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naruszenia postanowień Statutu Fundacji;

-trwałej utraty zdolnoścido sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności;

-zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego

b)

c)

d)

członka Rady Fundacji;
Śmierci jej członka;
Złożeniaprzez niego rezygnacji;
Prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§20

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym, kontrolnym i stanowiącym. Sprawuje
stałą kontrolę nad działalnościąFundacji.
2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) Ocena pracy Zarządu;
b) Opiniowanie oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych;
c) Udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
d) Wyrażanie opinii w sprawachprzedłożonych przezZarząd Fundacji;
eJ Kontrolowanie bieżącej działalnościZarządu Fundacji, w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji;
0 Wytyczanie głównych kierunków działalnościFundacji;
g) Nadzór nad działalnościąFundacji;
h) Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
i) Czynnawspółpraca w pracachZarządu;
j) Wyrażanie opinii we wszystkich uznanychprzezniąza istotne sprawach w drodze
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
,J,.

3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest

uprawniona

w szczególności do:

a) ŻądaniaodZarząduprzedstawienia wszelkich dokumentów doĘczących Fundacji;
b) Żądania o d członkó w Zarządu złożeniapi s e mnych lub u stnych wyj aśnień;
c) Uczestniczenia w posiedzeniachZarządu z głosem doradczym;
d) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,

L.
2.

L
2.

§21

Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją nazewnątrz,

§22

Posiedzenia Rady Fundacji dobywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
razw roku.
PosiedzeniaZarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora, Rady Fundacji lub innego członka Zarządu,
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3.

4,

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie za pomocą listu
poleconego, telefaxu, telefonicznie, elektronicznie lub w formie ustnego
zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków,
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu zg}oszony na pi śmie,

w

posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć

z

głosem doradczym

członkowi e Zarządu, Fundator lub inne zaproszon e przez nią osoby.

7,
B.

9.

Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze na pisemny wniosek co najmniej
dwó ch członków Rady lub Zarządu zgłoszony Przewodni czącemu.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż
w ciągu 14 [słownie: czternastu) dni od dnia zg}oszeniawniosku.
Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego
członek Rady,
Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół.

§23

L.

Rada współpracuje z ins§rtucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji,

1. Uchwały Rady Fundacji

§24

zapadają zvly|łą większością głosów

w obecnościco

najmniej:
a) Dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie 3 osób;
b) Trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie
większym niż 3 osoby.W Przypadku oddania równej|iczby głosów decyduje głos
prowadzącego obrady;
c) Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia
w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co
do takiej formy głosowania.

L

§25

Oświadczeniawoli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa
Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
W sprawach majątko\Mych przewyższających kwotę 5000,00 złwymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

§26

7.
2.

DziałalnośćFundacji opiera się na pracy społecznej jej członków,
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja
może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również
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3.

powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonychzadań
lub czynności.
Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Fundacji przysługuje
zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem
obowiązków wynikających z niniejszego Statutu,

R:0ZDZLAŁvl
Iednostki terenowe Fundacji

§27

7,

Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tvvorzyĆjednostki

terenowe, od,działy, zakłady, przedstawicielstwa,
organizacyjne, w kraju iza granicą,

filie i inne

jednostki

|ednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
3. |ednostki terenowe korzystają z osobowoŚci prawnej Fundacji na podstawie
pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd,
4, Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezes owi Zarządu.
5. Zarząd może w drodze uchwały określićszczegółową strukturę organizacyjną
i organy funkcyjne jednostki terenowej;
6. |ednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
2.

ROZDZIAŁ VlI
zmiana statutu

§28

L.
2.
3.

4,

Zmiana Statutu, Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji na
pisemny wniosek zgłoszony przezZarząd Fundacji zawierający propozycję zmian.
Zmiana Statutu dokonywana jest bezwzględną większościągłosów w obecnoŚci
wszystkich członków Rady.
Dopuszcza się zmiany statutu polegające na rozszerzaniu, precyzowaniu
i uszczegóławianiu celów określonych w akcie założycielskim.
Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundac jamoże połączyĆ

się z inną fundacją.
5. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały

Fundator.
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ROZDZIAŁ VIII
postanowienia końcowe

§29

1,,

Z,

3.

4,

L

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku, osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych
przy czyn obi ektywnych.
Decyzjęo likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
Fundator Wznacza likwi datora Fundacj i.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez
Fundatora jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego
zzastrzeżeniem treściart. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§30

Zabronione jest:
a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie, 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 Ęrtułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 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) Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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;
d) Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator,
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach v,tyższych niż rynkowe.

§31

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawyz dnia 6 kwietnia 1,984r. o fundacjachoraz ustawyz dnia 24 kwietnia2003
r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.

