
STATUT FUNDACJI

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja  pod  nazwą:  Fundacja  Gestalt  im.  Jacka  Pierzchały,  zwana  dalej  Fundacją, została
ustanowiona  przez:  Izabelę  Osińską  oraz  Renatę  Procak,  zwanych  dalej  Fundatorami,  aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 06.10.2017 r. przez Notariusza Agnieszkę Mikołajczyk, w Kancelarii
Notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5/4, prowadzonej w formie spółki cywilnej z notariuszem
Haliną Mikołajczyk (rep. A 3593/2017) i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 r. (Dz. U.2016.40 t.j. z dnia 2016.01.11) i niniejszego Statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków .
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i  czasowe placówki

terenowe, oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak też uczestniczyć w krajowych i
zagranicznych  podmiotach  będących  osobami  prawnymi  lub  jednostkami  organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi. Zasady funkcjonowania poszczególnych placówek, oddziałów i
przedstawicielstw będą regulować ich Regulaminy przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 4
Fundacja może ustanowić odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe itp. oraz przyznawać je, wraz z
innymi nagrodami i  wyróżnieniami, osobom fizycznym i  prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. 
Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 6
Fundacja może w ramach swojej  działalności  podjąć się działalności,  o której  mowa w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

§ 7
1. Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, edukacyjnej,

doradczej  oraz  inicjowania  i  wspierania  zmian  społecznych  prowadzących  do  rozwoju
świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa. W szczególności w zakresie umiejętności
budowania zdrowych i trwałych relacji oraz więzi międzyludzkich.

2. Pozostałymi celami Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
8) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
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10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy;

11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
16) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
17) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
19) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;
21) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
22) ratownictwo i ochrona ludności;
23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą;
24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;
25) promocja i organizacja wolontariatu;
26) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
27) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
28) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
29) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
30) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrona praw

dziecka;
31) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
32) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
zakresie wyżej opisanym. 

§ 8
Fundacja realizuje cel poprzez działania rozwijające świadomość i aktywność społeczną, prowadzące
do polepszenia zdrowia i dobrostanu psychofizycznego, przyczyniające się do integracji społecznej,
przeciwdziałające  wykluczeniu  społecznemu,  o  charakterze  edukacyjnym  i  rozwojowym,  w
szczególności poprzez:

1) tworzenie  oraz  prowadzenie  placówek  terapeutycznych,  edukacyjnych,  rozwojowych,
badawczych i informacyjnych,

2) organizację szkoleń, wykładów i aktywne doradztwo oraz realizację programów edukacyjnych,
3) opracowanie,  pilotowanie,  wdrażanie,  rozpowszechnianie,  monitorowanie  i  ewaluowanie

nowatorskich  programów,  modelowych  rozwiązań,  materiałów  edukacyjnych  oraz
nowoczesnych  strategii  w  zakresie  edukacji,  pomocy  psychologicznej,  terapeutycznej,
rozwojowej, pedagogicznej, zdrowotnej i socjalnej,

4) diagnozowanie sytuacji  społecznej,  badanie  procesów społecznych,  oraz upowszechnianie
wyników badań i analiz,

5) inicjowanie i moderowanie procesów związanych ze zmianami społecznymi,
6) przygotowywanie  wydawnictw,  publikacji,  serwisów  i  stron  internetowych  o  charakterze

edukacyjno-informacyjnym  rozpowszechniających  wiedzę  dotyczącą  zdrowia
psychofizycznego,  rozwoju  osobistego  i  społecznego,  relacji  międzyludzkich  i  integracji
społecznej,

7) inicjowanie,  rozwijane,  wspieranie  i  promowanie  wszelkich  działań  na  rzecz  współpracy
pomiędzy różnymi podmiotami sektora społecznego,

8) organizowanie  kampanii  promocyjno-informacyjnych  z  zakresu  ochrony  zdrowia,  poprawy
zdrowia, na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, praw pacjenta oraz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu,

9) prowadzenie  działalności  badawczej,  szkoleniowej,  edukacyjnej,  terapeutycznej,
warsztatowej, superwizyjnej, doradczej oraz treningowej służącej podnoszeniu efektywności i
jakości  działań  pomocowych,  edukacyjnych,  profilaktycznych,  terapeutycznych  i
organizacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego,
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10) organizacje konferencji, seminariów, warsztatów i debat,
11) promowanie i wspieranie aktywnych postaw jednostki poprzez finansowanie indywidualnych

stypendiów,
12) organizowanie i wspieranie działań promujących kulturę i sztukę,
13) organizowanie,  finansowanie  i  popieranie  działalności  informacyjnej  zbieżnej  z  celami

Fundacji,
14) współprace z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno krajowymi,

jak  i  zagranicznymi  oraz  międzynarodowymi,  działającymi  w  zakresie  objętym  celami
Fundacji.

§ 9
1. Fundacja  może prowadzić  działalność  statutową z  zakresu  o  którym mowa w §  8  w  formie

odpłatnej i nieodpłatnej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  przez  fundację  nastąpi  z  chwilą  dokonania  wpisu
Fundacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W  przypadku  dokonania  wpisu  Fundacji  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego, przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji  zgodnie z klasyfikacją PKD 2007
będzie:

1) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
2) PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów,
3) PKD  46.19.Z  -  Działalność  agentów  zajmujących  się  sprzedażą  towarów  różnego

rodzaju,
4) PKD 7.19.Z  -  Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych

sklepach,
5) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet,
6) PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
7) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
8) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
9) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
10) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
11) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
12) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
13) PKD 63.99.Z  -  Pozostała  działalność  usługowa  w zakresie  informacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana,
14) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych,
15) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
16) PKD 85.41.Z - Szkoły policealne,
17) PKD  85.42.A  -  Zakłady  kształcenia  nauczycieli  i  kolegia  pracowników  służb

społecznych,
18) PKD 85.42.B - Szkoły wyższe,
19) PKD  85.51.Z  -  Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i

rekreacyjnych, 
20) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
21) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych,
22) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
23) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna,
24) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,
25) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
26) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
27) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
28) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
29) PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
30) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 10
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1. Fundacja  nie  udziela  pożyczek  ani  nie  zabezpiecza  zobowiązań  majątkiem  organizacji  w
stosunku do jej fundatorów, członków organów i pracowników oraz osób, 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja  nie  przekazuje  swojego  majątku  na  rzecz  fundatorów,  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.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji.

4. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 11
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz inne mienie nabywane przez Fundację

w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski stanowi kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wpłacona gotówką przez

Fundatorów proporcjonalnie.

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) dotacji i zleceń organów administracji rządowej i organów samorządowych,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie

bądź nieodpłatnie,
f) działalności statutowej Fundacji,
g) odsetek i lokat bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
h) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji (o ile została ona rozpoczęta). 

§ 14
Dochody  pochodzące  z  subwencji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  użyte  na  realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo żadnego z nich.

§ 15
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

§ 16
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub
łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Patrona Fundacji.

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 17
1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd,
2) Rada Fundacji
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2. Członkami organów Fundacji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkami organów Fundacji mogą być Fundatorzy będący osobami fizycznymi.
4. Członek zarządu i prokurent nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji. 

Zarząd Fundacji

§ 18
1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd może być jedno albo wieloosobowy.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  z  chwilą  odwołania  przez  Radę  Fundacji,  rezygnacji  bądź

śmierci członka Zarządu.
5. Pierwszy  skład  Zarządu  powołują  Fundatorzy,  natomiast  uprawnienie  do  powoływania  i

odwoływania  członków  Zarządu  należy  do  kompetencji  Rady  Fundacji.  Przy  powoływaniu
członków Zarządu należy wybrać spośród nich Prezesa Zarządu. 

6. Członkowie  Zarządu  mogą  być  odwołani  przez  Radę  Fundacji  z  ważnych  powodów,  co  nie
ogranicza ich roszczeń z tytułu umowy o pracę. 

7. Rada Fundacji może zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. 

§ 19
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd  jest  zobowiązany  zarządzać  majątkiem  Fundacji  i  wypełniać  swoje  obowiązki  przy

dołożeniu  należytej  staranności  i  zgodnie  z  przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa,
niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu. 

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji,  w tym również przekraczających
zakres zwykłych czynności Fundacji, które nie są zastrzeżone do kompetencji Fundatorów lub
Rady Fundacji  przez odpowiednie  przepisy prawa lub niniejszy Statut  należą do kompetencji
Zarządu.

4. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Z zastrzeżeniem
ust.  5  poniżej,  każdy  Członek  Zarządu  może  prowadzić  bez  uprzedniej  uchwały  sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

5. Uchwały  Zarządu  mogą  być  powzięte,  jeżeli  o  posiedzeniu  Zarządu  zostali  zawiadomieni
wszyscy Członkowie Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli
obecni  są  wszyscy  członkowie  Zarządu i  żaden z  nich  nie  zgłosi  sprzeciwu,  co  do  odbycia
posiedzenia i proponowanego porządku obrad. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W
przypadku, gdy Zarząd nie będzie w stanie podjąć uchwały z uwagi na równą ilość głosów za i
przeciw, głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu. 

6. W  razie  konieczności,  uchwały  Zarządu  mogą  być  podjęte  w  trybie  pisemnym  lub  przy
wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. W szczególności Członkowie Zarządu
mogą  głosować  nad  uchwałami  poprzez  przesłanie  wiadomości  faxowej,  za  pośrednictwem
poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli
wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali projekty głosowanych w tym trybie uchwał.

7. Zarząd  może  ustanowić  prokurenta.  Ustanowienie  prokurenta  wymaga  zgody  wszystkich
członków  Zarządu,  zaś  odwołać  prokurę  może  każdy  członek  Zarządu.  Prokura  może  być
jednoosobowa albo łączna. 

§ 20
W przypadku Zarządu jednoosobowego i wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony
jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

§ 21
Formy, tryb i  zasady działania Zarządu oraz sposób wykonywania przez Zarząd jego obowiązków
określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

Rada Fundacji

§ 22
1. Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”.
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2. Rada może być jedno albo wieloosobowa.
3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez któregokolwiek z Fundatorów, rezygnacji

bądź śmierci członka Rady.
5. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady należy do kompetencji Fundatorów.

Do powołania członka Rady wymagana jest zgoda wszystkich Fundatorów.
6. Członkowie  Rady  mogą  być  odwołani  przez  Radę  Fundacji  z  ważnych  powodów,  co  nie

ogranicza ich roszczeń z tytułu umowy o pracę. 

§ 23
1. Rada  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  Rady  Fundacji,  a  także  w  przypadku

wieloosobowej Rady może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
2. Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie niemożności

zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i  przewodniczy mu
Wiceprzewodniczący  lub  osoba  wyznaczona  przez  Przewodniczącego  lub
Wiceprzewodniczącego. 

§ 24
1. Rada Fundacji  odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku

obrotowego. 
2. Przewodniczący  Rady  Fundacji  lub  Wiceprzewodniczący  ma  obowiązek  zwołać  posiedzenia

Rady, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek
obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

3. Jeżeli  Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.  2
powyżej,  wnioskodawca może je  zwołać samodzielnie,  podając datę,  miejsce  i  proponowany
porządek obrad. 

§ 25
1. Uchwały  Rady mogą być  powzięte,  jeżeli  o  posiedzeniu  Rady zostali  zawiadomieni  wszyscy

Członkowie Rady. Rada może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są
wszyscy  członkowie Rady i  żaden z nich nie  zgłosi  sprzeciwu,  co do odbycia  posiedzenia  i
proponowanego  porządku  obrad.  Z  zastrzeżeniem  ust.  2  poniżej,  uchwały  zapadają  zwykłą
większością głosów. W przypadku, gdy Rada nie będzie w stanie podjąć uchwały z uwagi na
równą ilość głosów za i  przeciw,  głos decydujący przysługuje  Przewodniczącemu Rady,  a  w
przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu.

2. Uchwały Rady w sprawie powołania,  zawieszenia  lub odwołania  członków Zarządu zapadają
większością 3/5 głosów.

3. Członek Rady może uczestniczyć w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem  innego  członka  Rady.  Oddanie  głosu  na  piśmie  nie  może  dotyczyć  spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

4. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środka porozumiewania się na odległość. W szczególności Członkowie Rady mogą głosować nad
uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faxowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
podczas telekonferencji. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli wszyscy Członkowie Rady
otrzymali projekty głosowanych w tym trybie uchwał.

5. Podejmowanie uchwał  w trybie określonym w ust.  3 i  4 powyżej jest  wyłączone w sprawach
wyborów  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Rady  Fundacji  oraz  w  sprawach
dotyczących powołania, zawieszenia lub odwołania członków Zarządu.

6. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez
członków Rady, w tym zaproszeni członkowie Zarządu.

§ 26
1. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Oprócz  spraw  zastrzeżonych  innymi  postanowieniami  niniejszego  Statutu  lub  przepisami

powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa,  do  szczegółowych  uprawnień  Rady  Fundacji
należy:

1) wybór biegłego rewidenta;
2) ocena sprawozdań finansowych Fundacji;
3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
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4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu;
5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu

lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji;
8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
9) reprezentowanie  Fundacji  we  wszystkich  sprawach  pomiędzy  Fundacją  a  członkami

Zarządu;
10) wyrażenie zgody na połączenie się Fundacji z inną fundacją.

3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania  od  Zarządu  przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących  działalności

Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 27
Formy, tryb i zasady działania Rady oraz sposób wykonywania przez Radę jej obowiązków określa
Regulamin Rady Fundacji zatwierdzony przez Fundatorów. 

Rozdział V.
Zmiana statutu

§ 28
1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub na

wniosek Fundatorów.
2. Obowiązki  zgłoszenia  dokonanych  zmian  w  Statucie  we  właściwych  rejestrach  i  organach

administracji publicznej spoczywają na Zarządzie.

Rozdział VI.
Łączenie się Fundacji z inną fundacją

§ 29
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje i warunki połączenia się Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, natomiast

wykonanie połączenia spoczywa na Zarządzie.

Rozdział VII.
Likwidacja Fundacji

§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie: 

1) osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
2) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku albo
3) podjęcia decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3. Rozwiązanie Fundacji następuję po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Fundacji z

Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że Fundatorzy wyznaczą do pełnienia

tych funkcji inne osoby. Likwidatorzy powinni stosować się do wytycznych Fundatorów.

§ 31
1. Do obowiązków Likwidatorów należy:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie  wierzycieli  Fundacji  w trybie  ogłoszeń na stronie  internetowej  Fundacji  do

zgłaszania swych wierzytelności w ciągu jednego miesiąca od daty wpisania przez sąd
rejestrowy otwarcia likwidacji;

3) sporządzenie  bilansu  otwarcia  likwidacji  oraz  listy  wierzycieli  i  przedłożenie  ich  do
zatwierdzenia Fundatorom;

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań wierzycieli i
przedłożenie ich do zatwierdzenia Fundatorom,

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
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6) przekazanie  do  depozytu  sądowego  sum  potrzebnych  do  zaspokojenia  lub
zabezpieczenia  znanych  Fundacji  wierzycieli,  którzy  nie  zgłosili  lub  których
wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne;

7) na  dzień  poprzedzający  wykonanie  czynności,  o  której  mowa  w  pkt  8  poniżej,
sporządzenie sprawozdania z likwidacji Fundacji,

8) przekazanie na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o tożsamych
lub  zbliżonych  celach  statutowych,  nie  działających  w celach  zarobkowych,  środków
majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;

9) wyznaczenie archiwizatora dla dokumentów, w tym ksiąg Fundacji;
10) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie

fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego;
11) zgłoszenie rozwiązania Fundacji do właściwych organów administracji publicznej;
12) przekazanie dokumentów do archiwizatora.  

2. W okresie likwidacji Likwidatorom przysługują uprawnienia Zarządu.
3. Fundatorzy  mogą  przy  podejmowaniu  decyzji  o  likwidacji  Fundacji  zmienić  obowiązki  i

uprawnienia  likwidatorów,  określone  powyżej,  a  także  określić  inny  sposób  przeprowadzenia
likwidacji Fundacji.

§ 32
Otwarcie  likwidacji  powoduje  wygaśnięcie  Rady  i  prokury.  W  okresie  likwidacji  nie  może  być
ustanowiona Rada i prokura. 

§ 33
1. Po  wykreśleniu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Fundacji  i  przekazaniu  jej  dokumentów do

archiwizatora,  uprawnienie  do  przeglądania  tych  dokumentów  przysługuje  Fundatorom  bądź
osobom zainteresowanym po wyrażeniu zgody przez któregokolwiek z Fundatorów.

2. Postanowienie  z  ust.  1  powyżej  nie  znajduje  zastosowania  jeżeli  dokumentacja  dotycząca
Fundacji została po likwidacji przekazana do Archiwum Państwowego. 

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

§ 34
1. Fundatorzy wykonują swoje uprawnienia przewidziane w Statucie, a w szczególności w §23, §27,

§30,  §31  i  §33  poprzez  składanie  pisemnych  oświadczeń  organom  Fundacji.  Za  skuteczne
oświadczenie  uznaje  się  również  skany  podpisanych  ww.  oświadczeń  przesłanych  za
pośrednictwem poczty  elektronicznej  do któregokolwiek  Członka Zarządu oraz Członka  Rady
Fundacji, przy czym nie dotyczy to członków ww. organów będących Fundatorami. 

2. Do wykonywania kompetencji  przysługujących Fundatorom określonych w niniejszym Statucie,
Fundatorzy mogą na czas nieokreślony upoważnić osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 35
Wszystkie  czynności  dotyczące  spraw  wewnętrznych  Fundacji,  które  wymagają  zgłoszenia  do
Krajowego Rejestru Sądowego są skuteczne z chwilą ich dokonania, chyba że odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa dla ich skuteczności wymagają wpisu w rejestrze. 

§ 36
1. Do pełnienia funkcji członków pierwszego Zarządu Fundacji Fundatorzy powołują:

1) Pana Krzysztofa Pawluszko na stanowisko Prezesa Zarządu; oraz
2) Pana Bartłomieja Żukowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; 

2. Do pełnienia funkcji członków pierwszej Rady Fundacji Fundatorzy powołują:
1) Panią Renatę Procak; oraz
2) Panią Izabelę Osińską. 

§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Fundatorów w dniu 06.10.2017 r.
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Fundatorzy: ………………………………………………………………………………………
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