STATUT
Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM
Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn. zmianami ),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873 ) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez
Notariusza – Katarzynę Robaczewską w kancelarii notarialnej w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Grunwaldzkiej 12/5 w dniu 08 sierpnia 2012 roku.
§2
1. Siedziba Fundacji mieści się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 13.
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.
4. Działaczem Fundacji może być każda osoba fizyczna deklarująca chęć działania na rzecz
Fundacji, realizacji jej celów i popularyzacji osiągnięć.
§3
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane wymagane
przepisami prawa.

Rozdział II
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz edukacji powszechnej, historycznej,
ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności, organizowanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także działalność w dziedzinie ochrony środowiska,
energii odnawialnej, agrobiznesu, projektowania i aranżowania budynków użyteczności publicznej
w tym szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej i społecznej.

§5

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie:

I. DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej,
prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

2. Tworzenie, prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

3. Udzielanie dzieciom, młodzieży i dorosłym pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmującej
działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i wspierającą.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

4. Opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych,
w tym projektów archeologii eksperymentalnej.
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie
zawodowe.
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

6. Promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod
kształcenia i wychowania.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

7. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z Działalność portali internetowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
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70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20.Z Działalność fotograficzna
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

9. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy
historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży. Współpraca odbywa się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

10. Organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem
kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
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
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

11. Propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych,
organizacje wyjazdów i imprez historycznych.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

12.Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci
nieprzystosowanych społecznie.
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
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

14. Prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw
społecznych.
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami
społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

15. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji
celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

16.Działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni,
elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią odnawialną.
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

17. Działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

18. Pozostała działalność nigdzie niesklasyfikowana.

II. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej,
prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

2. Tworzenie, prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.A Technika
85.41.Z Szkoły policealne

3. Udzielanie dzieciom, młodzieży i dorosłym pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmującej
działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i wspierającą.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

4. Opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych,
w tym projektów archeologii eksperymentalnej.
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie
zawodowe.
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B Szkoły wyższe
85.59.A Nauka języków obcych
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

6. Promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod
kształcenia i wychowania.
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85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

7. Tworzenie funduszy stypendialnych.
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych

8. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

9. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z Działalność portali internetowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20.Z Działalność fotograficzna
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

10.Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy
historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży.
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

11.Organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem
kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.11.A Działalność agentów turystycznych
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
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
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93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

12.Propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych,
organizacje wyjazdów i imprez historycznych.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

13.Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci
nieprzystosowanych społecznie.
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
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

14.Prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw
społecznych.
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami
społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

15.Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji
celów statutowych.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

16.Projektowanie i aranżowanie nowych oraz istniejących budynków użyteczności publicznej, np.
szkoły, przedszkola, opieki zdrowotnej, społecznej i inne.
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

17.Działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni,
elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią odnawialną.
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

18.Działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

19.Pozostała działalność nigdzie niesklasyfikowana.
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§6
Fundacja może realizować swoje cele :
1. Jako działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną
2. Jako odpłatną działalność statutową według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
3. Na podstawie przyjęcia zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie swych celów
statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poprzez realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie swych celów
statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesiony przez
Fundatorów – Założycieli
2. Mienie pochodzące z:
a) darowizn, spadków, nawiązek i zapisów
b) dotacji, grantów i subwencji
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego
w użytkowaniu Fundacji
e) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji
f) odsetek od lokat i wkładów na rachunkach bankowych
g) zysków z działalności gospodarczej
h) tytułu 1% odpisu podatku
i) innych wpływów i dochodów
§8
1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat
długoterminowych.
2. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.
4. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji
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 tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi" jest niedozwolone.
5. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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.
6. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
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7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§9
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
1. Fundacja działa na podstawie budżetu.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
3. Członek Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz likwidator Fundacji odpowiada wobec Fundacji za
szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
Statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
4. Członek Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz likwidator Fundacji powinien przy wykonywaniu
obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
5. Członek Zarządu Fundacji, Rady Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest
obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
6. Jeżeli szkodę , o której mowa w ust. 3. wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą
odpowiedzialność solidarną.
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem Fundacji powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli nad
działalnością Fundacji.
2. Rada jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
3. Rada w celu wykonywania swoich funkcji kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu
przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz może żądać
złożenia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień.
4. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni
d) w skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy – Założyciele
§ 14
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności Fundacji i występowanie do Zarządu Fundacji
z wnioskami dotyczącymi tej działalności.
2. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
4. Uchwalanie budżetu Fundacji
5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedłożonych jej przez Zarząd.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie.
7. Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
9. Kontrola pracy Zarządu Fundacji.
10. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich
wynagradzania.
11. Powoływanie komisji dla realizacji poszczególnych celów.
12. Podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów, połączeniu lub likwidacji Fundacji.
13. Zmiana Statutu Fundacji.
§ 15
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków.
2. Członków pierwszego składu osobowego Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji powołują
Fundatorzy, a kolejne swą decyzją Rada Fundacji.
3. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada większością kwalifikowaną, na wniosek każdego
członka Rady. Za większość kwalifikowaną uznaje się większość co najmniej 2/3 liczby głosów
oddanych w obecności co najmniej 75 % członków uprawnionych do głosowania.
4. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, odwołania z powodu łamania
prawa, działania na szkodę Fundacji lub/i działalności sprzecznej z zapisami Statutu Fundacji,
pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej Przewodniczącemu Rady, a także na skutek
choroby, ułomności, utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka
Rady, stwierdzonej przez Radę w formie uchwały. 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. Fundatorzy
nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę.
§ 16
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków Rady, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. W przypadku, gdy Rada liczy 3
członków, Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności 2/3 liczby ogólnej liczby członków Rady. W przypadku, gdy Rada
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Fundacji składa się z 2 członków, Rada Fundacji podejmuje uchwały jednogłośnie przy
obecności 100% ogólnej liczby członków.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady:
a) Zwyczajne - nie rzadziej niż raz w roku
b) Nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
Rady, złożony do Przewodniczącego Rady
4. Zwołanie posiedzenia odbywa się przez zawiadomienie członków Rady Fundacji o czasie i
miejscu posiedzenia listem poleconym, pocztą elektroniczną lub osobiście na 3 dni przed
wyznaczonym terminem.
§ 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz
b) opracowuje wieloletnie i roczne plany działalności Fundacji
c) opracowuje projekt rocznego budżetu
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
e) opracowuje struktury organizacyjne Fundacji
f) za zgodą Rady Fundacji podejmuje uchwały o zaciąganiu zobowiązań, zbyciu, obciążeniu
majątku nieruchomego Fundacji
g) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
h) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla zatrudnionych
pracowników Fundacji
i) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo –
gospodarczej
j) składa wniosek w sprawie zmian Statutu, tworzenia oddziałów, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji
k) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji
l) tworzy fundusze celowe przeznaczone na finansowanie określonych rodzajów działalności
gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Stworzenie takiego funduszu wymaga
akceptacji Rady Fundacji
m) podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla Rady Fundacji
n) skład Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji
o) w skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy – Założyciele
§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, którym Rada Fundacji powierza funkcje
Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza lub Członka Zarządu.
2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
3. Członkowie Zarządu Fundacji:
e) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
f) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni
g) w skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy – Założyciele
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, odwołania z powodu łamania prawa,
działania na szkodę Fundacji lub/i działalności sprzecznej z zapisami Statutu Fundacji, pisemnej
rezygnacji z członkostwa złożonej Radzie Fundacji, a także na skutek choroby, ułomności,
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utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji,
stwierdzonej przez Radę Fundacji w formie uchwały.
Odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą
być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.
§ 19
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub
wskazany przez niego inny Członek Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1. nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu Fundacji
rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 20
1. Uchwały Zarząd Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 75% ogólnej liczby członków Zarządu, w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się tylko z 3
członków, uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności 100%
ogólnej liczby członków, a w przypadku nieobecności 1 członka, Zarząd Fundacji
podejmuje uchwały jednogłośnie.
2. Głosowania są jawne.
3. Uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków
Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji opracowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności,
które przedstawia Radzie Fundacji.

Rozdział V
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, podpisują i składają
działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Fundacji.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Fundację na zewnątrz może reprezentować:
a) każdy z członków Zarządu Fundacji
b) każdy z członków Rady Fundacji
c) każdy działacz Fundacji na mocy upoważnienia przez każdego z członków Zarządu
Fundacji, Rady Fundacji lub każdego z kierowników, dyrektorów i koordynatorów
poszczególnych jednostek organizacyjnych Fundacji

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22

11

1. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się by Fundacja połączyła się z inną Fundacją.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej 75 % członków uprawnionych do głosowania.

§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na podobne cele.

Podpisy
członków Rady Fundacji:
1. Krystyna Narożańska

………………………………………………………….

2. Małgorzata Waguca-Jączek ……………………………………………………….
3. Urszula Kuffel-Otlewska

………………………………………………………

członków Zarządu Fundacji:
1. Alicja Boruc …………………………………………………………
2. Joanna Fuks ………………………………………………………...
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