
STATUT FUNDACIl

,, Fu ndacja Kobieca P rzystań"

Rozdział l. Postanowienia ogólne

§r

1. Fundacja działa pod nazwą ,,Fundacja Kobieca Przystan", zwana dalej w niniejszym statucie
Fundacją.

2. Fundacja zostata ustanowiona przez Edytę Lesiak zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Andrzeja Wróbla, notariusza,
w Kancelarii Notarialnej Piotr lura, Andrzej Wrobel Spółka Partnerska w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 34A w dniu 12,10 ,zażI r. i dzjala na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991, r, ?oz.2o3) oraz
niniejszego statutu.

§z

1_. Siedzibą Fundacji są lVlysłowice.
2. Terenem działania Fundacjijest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja moze:

a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
b} tworzyć i przystępować do społek handlowych lub uczestniczyć w stowarzyszeniach

i fundacjach.
4. Stałe i czasowe płacówki terenowe tworzone i likwidowane są przez Zarząd.

§:.

1.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony"
2. Symbole, loga i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.

§ł.

§5.

]-. tVinistrem właŚciwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla polityki
społecznej.

1_, Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku
publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członkow i wolontariuszy.
Do prowadzenia swoich spraw moze zatrudniać pracowników,

3. Fundacja moze ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawac ie wraz z innymi
nagrodami i wyróznieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłuzonym dla Fundacji.
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Rozdział ll. Cele i zasady dziatania fundacji

§6

Celami Fundacji są:

1. wspieranie kobiet araz mężczyzn w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności,
Świadomości i postaw umozliwiających efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne
i społeczne,

2. integrowanieśrodowiskakobiet,
3. propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, mediacji,

rozwiązywa n i a konfl i któw,
Ą. wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc pomiędzy kobietami działającymi

w róznych dziedzinach zycia zawodowego i społecznego,
5. wspieranie kobiet, ktore znalaziy się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej,
6. promowanie i zachęcanie do korzystania z pomocy ekspertów, warsztatów

wspomagających kobiety przedsiębiorcze i ułatwiające im utrzymanie równowagi między
pracą a zyciem rodzinnym,

7. Świadczenie pomocy społecznej na rzecl kobiet i męźczyzn samotnie wychowujących
dzieci,

8. promowanie i wsparcie akcji przeciwdziałających piciu alkoholu w ciązy,
9. wspieranie kobiet chorych * szczególnie onkologicznie,
10. wspieranie i organizowania akcji przypominających kobietom o badaniach

profila ktycznych,
t1,. propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn,
12. udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego/ edukacyjnego oraz

informacyjnego roznym grupom społecznym,
13. działalność na rzecl dzieci chorych i nIepełnosprawnych,
14. działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie,
15. działalność na rzecz seniorów,
3,6. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego,
!7. wspieranie inicjatyw na rlecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji zyciowej,

wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom,
18, realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją {w zakresie przeciwdziałania

i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych),
19. wspieranie dobroczynności idziałań pomocowych, realizowanych przez inne podmioty,
ża. wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym

coachingu, mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych,
21,. wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu zycia,
22. organizacja wolontariatu i innych działań społecznych,
23. tworzenie i wspieranie standardow usług szkoleniowych i innych form rozwoju

osobistego i zawodowego: coaching, mentoring, treningi, warsztaty szkoleniowe,
konferencji, wykładów oraz szeroko rozu m ia nej pomocy psychologicznej,

24. popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi
i młodzieżą.

25. działania na rzecr zwierząt,
26. działania na rzecz ekologii,
27, przeciwdziałanieuzaleznieniomipatologiomspołecznym,

l



28.

29,
30.

31,.

32.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osob,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalnoŚć charytatywna, polegająca w szczególności na przekazywaniu zywności
osobom potrzebującym m.in. poprzez budowę i prowadzenie jadłodzielni,
działalność na rzecz osob niepełnosprawnych,
działalnoŚc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
działalność wspomagająca rozwoj gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk zywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
budowa i prowadzenie sklepu charytatywnego/
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
krzewienie wartości chrześcijańskich.

§7

35,

36.

37,

33.

34.

(

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez działania takie jak:

1. organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, sympozjow, konferencji,
pokazow, wystaw, targów, seminariów, warsztatów, treningów,

2. organizowanie regularnych spotkań dla kobiet,
3. Prowadzenie doradztwa zawodowego, prawnego, ekonomicznego, psychologicznego -

indywidualne oraz grupowe,
4. organizowanie wsparcia oraz ochrony przed patologią, wykluczeniem społecznym, złyrn

traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przernocy, wykorzystania
i krzywdzenia kobiet oraz dzieci,

5. inicjowanie i organizowanie wspolnego spędzania czasu kobiet oraz dzieci i młodziezy,
całYch rodzin poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów, obozów
sportowych, wyjazdów tu rystycznych, reha bi i itacyj nych i ku ltu ra l nych,

6. organizowanie lub pomoc w akcjach charytatywnych na rzecz kobiet oraz dzieci
i młodziezy,

7. udzielanie wszechstronnej pornocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym
i dotkniętym sytuacjami losowymi,

8. wsPołPracę z organami władzy państwowej, samorządowej, pozarządowej, instytucjami,
Środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, innymi
fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji,

9. uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej,
PozYskiwanie Środkow finansowych krajowych i zagranicznych na realizację celow
Fundacji

10. Prowadzenie działalnoŚci informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej słuzącej realizacji
celów statutowych

11. roźnego rodzaju badania i publikacje,
1-2. kampanie promocyjno-informacyjne,
13. oPracowanie i udostępnianie różnego rodzaju kursów i materiałów szkoleniowych

{w tym e-kursów i materiałów w postaci elektronicznej),
1,4. działalnoŚĆ wydawniczą w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja

ksiązek, czasopism, albumów, płyt oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych),
15. wspieranie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy kobietom , dzieciom

imłodziezy,



16.

-L/.

18.

1o

7a.

szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i osob pragnących rozwiązywać
problemy społeczne,
zbieranie i wymianę informacji, wiedzy idoświadczeń dotyczących spraw, zainteresowań,
potrzeb współczesnych kobiet,
prowadzenłe konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz
innych instytucji,
d z iała l n ość ed u ka cyj n ą, wydawn ic zą i badaw czą,

organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia kobiet,
dzieci i młodzieży,
organizowanie metamorfoz zewnętrznych dla kobiet przy udziale specjalistów,
wsparcie i udziai w dziaianiu domów dziecka i schronisk oraz domów dla samotnych
matek,

organizowanie i udział w akcjach społecznych w zakresie finansowego i psychicznego
wspiera n ia kobiet sa motn ie wychowujących dzieci,
organizowanie i udział w akcjach integracyjnych, rnających na celu wspieranie osób
n iepełnosprawnych,

upowszechnianie wŚrod społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez arganizowanie
szkoleń, konferencji i wyktadów dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodziezy
i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
prowadzenie świetlicy, klubu dla kobiet;
licytacje,
prowadzenie działań na cele schroniska.
zajęcia zrzeszające i aktywizujące seniorów,
działalność charytatywna,
promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych,
promowad zie dzia|an ekologicznych
wypozycza l n ia strojów,
sprzedaż hurtowa, detaliczna,internetowa,
usługi transportowe,
usługi gastronomiczne, catering, jadłodalnia,

usługi krawieckie,
usługi z dziedziny wizażu, kosmetyki, fryzjerstwa,
usługi masazu rela ksacyjnego,

usługi i konsultacje z specjalistami,
produkcja ( rękodzieła, zabawki, upominki, suweniry),
oprawa artystyczna,
organizowanie róznych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój
kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku róznych dziedzin
nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji uzytecznych.
prowadzenie jadłodzielni,

prowadzenie spotkań, warsztatów w ramach przeciwdziałania uzaleznieniom
od alkoholu, narkotyków i innych środkow odurzających oraz walka z uzaleznieniami
od internetu i telefonii komurkowej,
prowadzenie sklepu cha rytatywnego,
krzewienie wartości chrześcijańskich poprzez prowadzenie,, Różańca w Drodze".
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§8.

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja moźe wspomagać działalność innych osób prawnych,
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność
jest zbieźna z celami Fundacji.

2^ Fundacja moze współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi
i zagranicznymi dla osiągania wspoinych celów statutowych, Współdziałanie to moze mieć
charakter wsparcia organizacyjnego, częśclowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źrodeł.

3. Fundacja moze inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi
i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

4. Fundacja moze realizować swoje cele statutowe takze poprzez członkostwo lub wspieranie
innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszalących fundacje polskie
i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

Rozdział lll. Majątek fundacji

1. tvlajątek Fundacji stanowi Fundusz Załozyciełski, w jaki wyposazył Fundację Fundator
w kwocie 2 100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, ruchomości
i nieruchomoŚci, prawa majątkowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej
działalności.

2. W ramach Funduszu Założycielskiego Fundator przeznaczył na działalność gospodarczą
Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środkow na realizację ceiów Fundacji kwotę I toa zł
{jeden tysiąc sto złotych).

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochod przeznaczany będzie
na realizację celów statutowych.

4. Fundacja moźe gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami połskiego prawa dewizowego,

5. Fundacja moze inwestować majątek Fundacji.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania catym swoim majątkiem.

§10

Środki na realizację celow Fundacji i pokrycie kosztow jej działalności mogą pochodzić
w szczególności z:

1, funduszu załozycielskiego i darowizn Fundatorow,
2, darawizn, dotacji, subwencji , spadków krajowych i zagranicznych, zapisów i innych

przysporzeń majątkowych poczynionych na rz€cz Fundacji,
3. dochodow z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów

wartoŚciowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
4. dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

sponsoringu,
5. działainości gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6. wpłat 1% podatku od podatnikow,
7. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.

§9
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§11

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie moze być
uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

2. tvajątek Fundacji moźe być obciązony zobowiązaniamr do wysokości nieprzekraczającej
Iaa% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składnikow majątku
Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości,

§ 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadkow i zapisow mogą być użyte na

realizację celów Fundacjitylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców,
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być

przeznacżone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środkow nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja rnoze przeznaczyć je na dowołny cel
statutowy,

3, W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fu ndacj i.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jestZarząd.

§13

1. Fundacja nie moze udzielać pozyczek lub zabezpieczac swoim majątkiem zobawiązan,
w stosunku do Fundatorow, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z ktorymi
pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małzeńskim, we wspolnym pozyciu,
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, kurateli izwanych dalej ,,osobami bliskimi").

2. tVlajątek Fundacji nie moze być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji
anijej pracownikow oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niz te, ktore obowiązują
w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. ltlajątek Fundacji nie moze być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, człanków władz
Fundacji lub pracownikow oraz ich osób błiskich, chyba ze wykorzystanie to wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

§14

1_. Fundacja moze prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów
statutowych.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów
statutowych. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może pokrywać się

z prowadzoną działalnością gospod arczą.

4. Działalność gospodarcza moze być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej -
przez inne jednostki organizacyjne, zwane dalej Jednostkami.

/



5. WartoŚc Środków majątkowych (oddzielnych od funduszu załozycielskiego) przeznaczonych
na Prowadzenie działalnoŚci gospodarczej wynoszą 1 100,00 zł, Fundator wpłaca środki na
ten cel na konto Fundacji tuz po jej zarejestrowaniu,

6, Przedmiotern prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej zgodnie z pKD jest :

Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskłasyfikowane.
Kod PKD 47.gt.Z Sprzedaz detaliczna prowadzon a przez domy sprzedazy wysyłkowej lub
lnternet.
Kod PKD 58.1,1,.Z Wydawanie ksiązek. Powyzsza działalność ma być prowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Kod PKD 47,99.7 Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzon a poza siedzibą skiepową,
straganami i targowiskarni.
Kod PKD 73.1,1.Z Dzialalność agencji reklamowych.
Kod PKD 85.5 Pozaszkolne forrny edukacji.

7 . Działalność gospodarcza w zakresie;
PKD B5,59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 47.91.Z SPrzedaż detaliczna prowadzona pr7ez domy sprzedazy wysyłkowej lub lnternet,
PKD 58.11,,Z Wydawanie ksiąźek" Powyzsza działalność ma być prowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami, PKD 47.99,7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza
siedzibą sklepową, straganami i targowiskami, PKD tg.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 85"5 Pozaszkolne formy edukacji moze być wykonywana wyłącznie w zakresie w jakim nie
stanowi wykonywania celów fundacji realizowanych zgodnie z §6 niniejszego statutu,

Rozdzia'I lV, Organy fu ndacj i

§15

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 16.

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegiałnym 0rganem kontroli i nadzoru, odrębnym
adZarządu, W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie pod|ega Zarządawi.

2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
3. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony,
4. Członkow Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
5. Członkostwo W Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji

lub odwołania z pełnionej funkcji,
6. Nie mozna tączyc członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji wZarządzie Fundacji.
7. Cztonkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem

za PrzestęPstwo umyŚlne Ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
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8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podrozy.

9. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w oświadczeniu o powołaniu członka
Rady Nadzorcze1.

10. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji,

]"1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadan jest uprawniona do ządania od Larządu
Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§17

1^ Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co najmniejjeden raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący 7 własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundator, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością

głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego. Rada Fundacji podejrnuje uchwały jeźeli w posiedzeniu bierze udział
co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali
prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.

4, Uchwała Rady Fundacji moze być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jezeli
wszy§cy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił
sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.

5. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie
obiegowym jest ważna jezeli za jej podjęciem opowiedziala się bezwzględna większość
ogolnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący
Rady Fundacji iub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady
Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwotuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do
każdego z Cz|ankaw Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmnie j na 7
dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady
Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członkow Rady Fundacji o terminie
posiedzenia.

7. Rada Fundacji sprawując swe funkcje moze korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu specjalistow"

8. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przyjęty przez Fundatorów.

§ 18.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1} wskazywa nie głównych kieru nków działałności Fundacj i,

2| nadzor nad działalnością Fundacji,
3) opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
5 ) ocena pracy i udzielan ie a bsol utori u m Człon kom Zarządu Fu ndacji oraz przyjmowa n i e
corocznych s prawozda ń z działalnaści F u n d acj i,

6} wyrazanie opinii w sprawach przedstawionych przezZarząd Fundacji,
7) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów
Fundacji,
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B) wyraźanie opiniiw sprawie załozenia lub przystąpienia Fundacji do społek prawa
handlowego i innych przedsięwzięć,
9) wyrazanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
10) wyrazanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
11) wyrazanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji,
12) występowanie doZarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji
w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

Rozdział Yl. Zarząd Fundacji

§ 19,

1,. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora
na okres wspólnej kadencji. kadencja zarządujest na czas nieoznaczony.

2. Fundator moze zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka

Zarządu. Fundator moze odwołacZarząd lub kazdego z jego członków w kazdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie moze być osoba, ktora była skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

1,. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu

Na pierwszą kadencję FundatCIr wybiera 7arząd w składzie
a} Edyta Lesiak - Prezes Fundacji

§21

1". Zarząd kłeruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1} kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3} opracowywanie na rok następny rocznych budzetów i planów działania oraz rocznych
sPrawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody
uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,
4) opracowywan ie wieloletn ich planów działa n ia Fu ndacji określających długofa lowe
kierunki jej działania,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fł.lndacji,
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
7) powoływanie oddziałow, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
8) opracowywa n ie projektu regu la m i n u wynagradza n ia pracown i kow Fu ndacj i,

9} przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budzety i plany, o których mowa w ust.Z pkt 3 niniejszego paragrafu Łarząd opracowuje

i Przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego
poprzedniego roku.

Ą, Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej
Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające
przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji,
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§ż2

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woliw imieniu Fundacji składa Prezes
Zarządu.

2,W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes
Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu łub Wiceprezes Łarządu działający
łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 23.

1,. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania
czynnoŚci przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd
formalnej uchwały.

2. Uchwały 7arządu mogą być powzięte, jezeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zanządu.

3. Uchwały Zarządu zapadalą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§24

1, Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członkow Zarządu określają Fundatorzy.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Larządu, Umowy o pracę

z członkami zarządu podpisuje Rada Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środkow

Fundacji.

§ 25.

1. PosiedzeniaZarządu odbywają się w miarę potrzeb, nle rzadziejjednak niż raz na kwartał.
2. PosiedzeniaZarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora,

Rady Fundacji albo innego członka Larządu,
3, Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefonicznie,

elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej
członków.

4. Posiedzenia7arządu mogą być prowadzone on-line, telefonicznie, w sposób umozliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członkow. Za miejsce posiedzenia
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie,
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
w nim członkow Zarządu.

§ 26.

]-. Fundatorzy są zapraszani przez Fundację co najmniej ral. do roku celem przyjęcia
sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą
działalnoŚcią Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności. Nad
sprawozdaniem tym Fundatorzy toczą obrady, z ktorych wnioski, w formie uchwały,
przekazywa ne są Zarząd owi.

2. Opracz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym
Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorow nalezy pode.imowanie decyzji w sprawie:
a) zmiany celów Fundacji;
b) zmiany Statutu Fundacji;
c) połączenia z inną fundacją;
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d} iikwidacji Fundacji;
e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

3. W Przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie moze wykonywać praw
przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora
i przez nich będą wykonywane.

Vll. Połączenie Fundacji

§77

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja moze połączyć się z inną fundacją, na
warunkach okreŚlonych przez zainteresowane strony, Połączenia moze nastąpić zarówno
PoPrzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji, W przypadku połączenia poprzez
Przejęcie Fundacja moze być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem
uprawnionym do okreŚlenia warunków połączenia oral dokonania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem połączenia zzastrzeżeniem § 28 jest Łarząd.
Ż. Polączenie, o którym mowa w ust. 1, nie moze nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się
zmienic cele Fundacji.

§ 28.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator

Vlll. Likwidacja Fundacji

§29

Fundacja ulega likwidac.ji w razie osiągnięcia celów, dla których zostata powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 30.

1,Decyzję w przedmiocie likwidacji podejrnuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji moze być Fundator,Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. tVajątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z
celami Fundacji określonymi w § 0 statutu. konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony
majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

lx. postanowienia końcowe

§ 31.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

3. Pierwszy rok obrotowy fundacji to 3I.12.2O22r
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