STATUT
FUNDACJI „SPECTRUM LIBERI"
ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „Spectrum Liberi”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Kolisko-Nagły, zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Bańczyk, w Kancelarii
Notarialnej w Chorzowie, przy ulicy Wolności 16/ 4, w dniu 07.02.2013 roku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów, ul. Powstańców 70/ 3.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odpowiednich
przepisów.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Wyróżnienia wyżej wymienione przyznaje Zarząd na wniosek własny lub Fundatora.

1

ROZDZIAŁ II : CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Celem Fundacji jest pomoc między innymi osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, autystycznym, z
zaburzeniami pokrewnymi, z dysfunkcjami ruchu, niedowidzącym i niedosłyszącym,
niewidomym i niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.
2. Fundacja ma stanowić uzupełnienie świadczeń i umożliwiać m.in.:
a) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób wymienionych w ust. 1
par. 6 i ich rodzin w sprawach dotyczących pomocy społecznej, edukacyjnej,
informacyjnej, oświatowej, naukowej, charytatywnej, poprawy zdrowia,
warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi
zdrowych;
b) zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób wymienionych w ust. 1 par. 6,
rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją wyżej wymienione
osoby;
c) wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia
osób wymienionych w ust. 1 par. 6.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele wspierając organizacyjnie, rzeczowo i finansowo
następujące działania:
a) tworzenie własnych programów pomocy osobom z wymienionym w ust. 1 par. 6 ,
w szczególności autystycznym, poprzez organizację, utrzymanie i rozwój
wielofunkcyjnego Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, powołanego
i utworzonego przez Fundację lub we współpracy z innym podmiotem;
b) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej;
c) niesienie pomocy
schorzeniami;

osobom

dotkniętym

poważnymi,

trudno

uleczalnymi

d) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
e) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo oświatowym i rehabilitacyjnych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych;
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f) organizowanie
imprez
okazjonalnych,
turnusów
rehabilitacyjnych,
instruktażowych i wczasów rodzinnych oraz obozów rekreacyjnych, w myśl
szeroko pojętej integracji społecznej dla dzieci i dorosłych;
g) tworzenie kół specjalistycznych, terapeutycznych,
środowiskowych grupujących dzieci i osoby dorosłe;

społecznych

i

h) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej;
i) tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych
dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych, a także innych poruszających
tematykę osób niepełnosprawnych, zdrowotną, oświatowo-naukową i społeczną;
j) refundację poniesionych kosztów z tytułu leczenia, rehabilitacji, terapii
podopiecznych Fundacji oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach
członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz
realizacji celów statutowych Fundacji;
k) pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych,
stanowisk pracy nakładczej dla osób niepełnosprawnych;
l) udzielanie zapomóg finansowych, rzeczowych i wszelkiej pomocy osobom
wspomnianym w ust. 1 par. 6, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
materialnej lub życiowej zgodnie z celami statutowym;
m) pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych
opiekuńczo -wychowawczych;
n) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i
placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, autystycznych i z
zaburzeniami pokrewnymi;
o) organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad,
konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy
społecznych;
p) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych w celu realizacji zadań
statutowych;
q) organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych, muzycznych, itp.
r) promocję i ochronę zdrowia;
s) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
t) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy w
społeczeństwie;
3

u) organizację i promocję wolontariatu;
v) wydawanie książek, czasopism, broszur, periodyków, oprogramowania, portali
internetowych w celu realizacji celów statutowych;
w) prowadzenie punktu konsultacyjnego w celu szerzenia informacji społecznoprawnej oraz porad z zakresu pomocy psychologicznej, diagnozowania osób
niepełnosprawnych, itp.;
x) wypożyczanie sprzętu specjalistycznego;
y) organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
z) organizacja noclegów dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
2. Fundacja może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących
przepisów prawa przez współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi,
zakładami pracy, szkolnictwem itp., wspierając w/w instytucje organizacyjnie, rzeczowo i
finansowo w celu wykonywania wspólnych zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III : MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), przy
czym część tej kwoty w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na
działalność gospodarczą.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
b) dotacji i subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych;
c) zbiórek i imprez publicznych;
d) majątku ruchomego i nieruchomego;
e) odsetek bankowych;
f) działalności gospodarczej i statutowej odpłatnej;
g) realizacji wydawnictw, kursów, odczytów, prac naukowych i naukowousługowych, portali internetowych.
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2. Całość dochodów uzyskiwanych
na działalność statutową.

przez

Fundację

jest

przeznaczana

wyłącznie

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
4. W ramach działalności Fundacji zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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, zwane dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku na rzecz 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) wykorzystywanie 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
Fundacji.
5. Fundacja może gromadzić środki w walucie polskiej i obcej zgodnie z prawem
dewizowym.
6. Fundacja może gromadzić środki w formie papierów wartościowych.
§ 10
W przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku
z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa jego długi.
§ 11
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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ROZDZIAŁ IV :DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.
10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek.
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań.
10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
13.30.Z - Wykończanie wyrobów włokienniczych.
15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych;
produkcja wyrobów rymarskich.
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania.
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.
18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi.

6

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek.
32.91.Z - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli.
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.31.Z - Tynkowanie.
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
43.34.Z - Malowanie i szklenie.
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
.47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach.
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach.
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
49.32.Z - Działalność taksówek osobowych.
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
49.41.Z - Transport drogowy towarów.
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie.
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne.
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
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56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.
58.11.Z - Wydawanie książek.
58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych.
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi.
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych.
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów.
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych.
60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych.
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność.
63.12.Z - Działalność portali internetowych.
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
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68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
69.10.Z - Działalność prawnicza.
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
70.22.Z - Pozostałe
zarządzania.

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych.
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach.
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej.
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
74.20.Z - Działalność fotograficzna.
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami.
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
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77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników.
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.
79.11.Z - Działalność agentów turystycznych.
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki.
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej.
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura.
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem.
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą
oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.
85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.
85.20.Z - Szkoły podstawowe.
85.31.A - Gimnazja.
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85.31.B - Licea ogólnokształcące.
85.31.C - Licea profilowane.
85.32.A - Technika.
85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe.
85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A - Nauka języków obcych.
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna.
86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna.
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna.
86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych.
86.90.D - Działalność paramedyczna.
86.90.E - Pozostała
niesklasyfikowana.

działalność

w

zakresie

opieki

zdrowotnej,

gdzie

indziej

87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską.
87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi.
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
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90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza.
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych.
91.01.A - Działalność bibliotek.
93.12.Z - Działalność klubów sportowych.
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych.
94.99.ZDziałalność
niesklasyfikowana.

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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ROZDZIAŁ V : WŁADZE FUNDACJI
§ 14
1. Władzami Fundacji są:
a) Fundator,
b) Zarząd Fundacji "Spectrum Liberi", zwany dalej Zarządem,
c) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Fundator jest najwyższą władzą Fundacji "Spectrum Liberi".
§ 15
W przypadku śmierci, rezygnacji lub niemożności sprawowania przez Fundatora funkcji,
jego prawa i obowiązki związane z Fundacją przechodzą na wskazaną przez niego osobę.
Jeżeli Fundator nie wskaże takiej osoby, prawa i obowiązki przechodzą na Zarząd Fundacji.
§ 16
Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie zarządu, jej prezesa i członków,
b) powoływanie i odwoływanie składu Rady Fundacji,
c) zmiana statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji,
d) podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji oraz
przeznaczeniu jej majątku, a także uchwał o powoływaniu placówek, biur,
oddziałów i innych podmiotów gospodarczych oraz uchwał o sposobie kierowania
nimi,
e) zatwierdzanie regulaminu określającego tryb pracy zarządu,
f) przyznawanie nagród, odznaczeń, medali itp., wymienionych w par.5.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd Fundacji może składać się od jednego do trzech członków.
2. Skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Członkiem Zarządu może zostać Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
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a) odwołania przez Fundatora,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu,
e) zakończenia kadencji Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać
działalności Fundacji.

Fundatorowi roczne sprawozdanie z

Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem punktu 3 i 4 paragraf 20.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli składa Prezes Zarządu.

14

3. Jeżeli oświadczenie woli przewyższa kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) i w
przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli składa dwóch członków
Zarządu.
4. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100),
wymagana jest zgoda Fundatora.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości,
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
a) o posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
b) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
c) Zarząd świadczy pracę charytatywnie. W przypadku dużego rozwoju działalności,
przewiduje się zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
Rada Fundacji
§ 21
1. Rada
Fundacji
jest
organem
kontrolnym
i
opiniującym
Fundacji.
Rada Fundacji może składać się od dwóch do sześciu członków i jest wybierana na
pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który
kieruje jej pracami.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada większością głosów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka,
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d) odwołania przez Fundatora.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 22
Do zadań Rady należy w szczególności :
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, nadzór i kontrola nad
działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
c) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów,

ROZDZIAŁ VI : POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Zmiana statutu nie może zmieniać w istotny sposób celu lub zasad działania.
2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Fundator.
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra .
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut został przyjęty dnia ......................................

Podpisano.................................
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