STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA „EQUUS”. Tekst jednolity na dzień 16 sierpnia 2018 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „EQUUS” zwana w dalszej części treści Statutu „Fundacją”,
ustanowiona

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Gruchota w

Kancelarii Notarialnej w Suchym Lesie, przy Plac Nowy Rynek 3, 62-002 Suchy Las, w
dniu 21.06.2016r. , działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§ 3.
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§ 5.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
i fundacji.
§ 6.
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1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla

celów

Fundacji lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może przyznawać tytuł sponsora.
3. Fundacja udziela pomocy społecznej.
§ 7.
1. Fundacja posługuje się owalną pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja używa także pieczątek zawierających jej dane identyfikacyjne.
3. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja „Equus”.

Fundacja może używać wyróżniającego ją

znaku graficznego.
§ 8.
1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.
§ 9.
Celami Fundacji są :
1. Niesienie pomocy społecznej osobom dotkniętym schorzeniami onkologicznymi i
hematologicznymi.
2. Niesienie pomocy społecznej osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi
schorzeniami.
3. Niesienie pomocy społecznej osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi
medyczne.
4. Niesienie pomocy społecznej ofiarom wypadków i ich rodzinom.
5. Niesienie pomocy społecznej dzieciom i rodzinom dzieci uzależnionych od środków
odurzających i psychotropowych.
6. Niesienie pomocy społecznej dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej.
7. Niesienie pomocy społecznej osobom szczególnie uzdolnionym, nie mogącym realizować
swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
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8. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
9. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.
10. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
11. Niesienie pomocy społecznej osobom biednym.
12. Niesienie pomocy społecznej instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w
trudnej sytuacji materialnej.
13. Niesienie pomocy społecznej osobom bezdomnym.
14. Niesienie pomocy społecznej osobom dotkniętym schorzeniami o podłożu psychicznym.
15. Niesienie pomocy społecznej sportowcom, artystom, osobom publicznym, celebrytom i
ich rodzinom, którzy ulegli wypadkom, lub których dotknęły trudnouleczalne schorzenia.
16. Niesienie pomocy społecznej parom bezpłodnym lub mającym problem z zajściem w
ciążę.
17. Niesienie pomocy społecznej ofiarom oszustw, pomyłek lekarskich, omyłkowych wyroków
sądowych i administracyjnych.
18. Niesienie pomocy społecznej osobom bezrobotnym.
19. Niesienie pomocy społecznej rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie, molestowaniem psychicznym i fizycznym.
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez niesienie pomocy społecznej w formie następujących
działań podejmowanych na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 9
niniejszego Statutu :
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Organizowanie

i

finansowanie

pomocy

prawnej,

lekarskiej,

psychologicznej

i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin.
3. Organizowanie

i

finansowanie

zabiegów

medycznych,

kuracji

i

zabiegów

rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
4. Zakup leków i środków medycznych.
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5. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego.
6. Pomoc finansową i rzeczową.
7.

Organizowanie

i finansowanie pomocy dla dzieci i rodzin dzieci uzależnionych

od środków odurzających i psychotropowych.
8. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
9. Fundowanie stypendiów.
10. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
11. Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
12. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
społecznej.
13. Organizowanie i finansowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.
14. Organizowanie

i

finansowanie

działań

w

zakresie

upowszechniania

profilaktyki

zdrowotnej.
15. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.
16. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie, molestowaniem psychicznym i fizycznym.
17. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.
§ 11.
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w
stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
2. W celu prowadzenia tak działalności statutowej odpłatnej , jak i nieodpłatnej Fundacja
może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług,
niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi
umów cywilnoprawnych.
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3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
cele statutowe.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.
§ 12.
1. Majątek Fundacji stanowi:
a. jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, z czego na działalność
statutową Fundacji przeznacza się 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych
00/100),
b. kwota 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) przeznaczona
na działalność gospodarczą Fundacji w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest

z majątku Fundacji oraz z dochodów

uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
a. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. Dotacji, datków i subwencji,
c. Dochodów

uzyskanych

z

akcji

promocyjnych,

zbiórek

i

imprez

publicznych

prowadzonych przez Fundację i/lub inne osoby,
d. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e. Operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
f.

Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 12 a.

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na :
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a. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
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”
b. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach
c. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji
d. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13.
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji 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
długi spadkowe.
§ 15.
1. Fundacja

prowadzi

gospodarkę

finansową

i

ewidencję

księgową

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
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Rozdział III a. Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 15 a.
1. Fundacja

może

prowadzić

w

kraju

i

za

granicą

działalność

gospodarczą

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem

działalności

gospodarczej

Fundacji

może

być

działalność

w zakresie:
a. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z) – działalność przeważająca
b. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
c. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.79.Z)
d. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z)
e. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z)
f. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C)
g. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z)
h. Sprzedaż

detaliczna

komputerów,

urządzeń

peryferyjnych

i

oprogramowania

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
i. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami(47.99.Z)
j. Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

technologii

informatycznych

i

komputerowych (62.09.Z)
k. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
l. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
m. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
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n. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
o. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą
oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
(84.12.Z)
p. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.65.Z)
q. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach (47.81.Z)
r.

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(47.89.Z)

s. Sprzedaż

detaliczna

gazet

i

artykułów

piśmiennych

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
t.

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)

u. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)
v. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
w. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
x. Drukowanie gazet (18.11.Z)
y. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
z. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)
aa. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
bb. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
cc. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z)
dd. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
ee. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
ff.

Wydawanie książek (58.11.Z)

gg. Wydawanie gazet (58.13.Z)
8

hh. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

ii.

jj. Pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (74.90.Z)
kk. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
ll. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

mm.

nn. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
oo. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
pp. Działalność paramedyczna (86.90.D)
qq. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E)
rr. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
ss. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą

tt.

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11 Z)
uu. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.29 Z)
vv. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38
Z)
ww.

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29 Z)

xx. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)
yy. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
zz. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.42.Z)
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aaa. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z)
bbb. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.73.Z)
ccc.

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)
ddd. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach (47.82.Z)
eee. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
fff. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(56.21.Z)
ggg.

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(79.90.C)
hhh. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
iii. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
jjj. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
kkk.

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

lll. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
mmm. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
nnn. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
ooo.

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
ppp. Nauka języków obcych (85.59.A)
qqq. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
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rrr. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
sss.

Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

ttt. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
uuu. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
vvv.

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

www. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
xxx.

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(63.99.Z)
yyy.

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
zzz.

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z)

aaaa. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
bbbb. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
cccc. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z)
dddd. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B)
eeee. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D)
ffff.

Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

gggg. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
hhhh. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
iiii. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z)
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jjjj. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
kkkk. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
llll. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
mmmm.

Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

nnnn. Działalność archiwów (91.01.B)
oooo. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
pppp. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
qqqq. Działalność wesołych miasteczek i placów rozrywki (93.21.Z)
rrrr.

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

ssss. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
tttt.

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)

uuuu. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E)
vvvv. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B)
wwww.

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet) (73.12.C)
xxxx. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D)
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
§ 15 b.
1. Szczegółowe zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej ustala
Zarząd.

Zarząd

określa

również

rozmiary

zatrudnienia

oraz

wielkość

środków
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przypadających na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach działalności
gospodarczej Fundacji.
§ 15 c.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 16.
1. Organami Fundacji są :
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.

Rozdział IV a. Rada Fundacji
§ 17.
1. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków powoływanych na czas
nieoznaczony.
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.
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą w razie:
a. Śmierci jej członka
b. Prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
lub odwołania przez uprawnionego do powołania członków Rady oraz złożenia
przez członka Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie.
4. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
5. Z zastrzeżeniem ust.6 członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
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miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 18.
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 19.
1. Prace Rady Fundacji organizuje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Rady,
przewodniczy im i składa oświadczenia woli w imieniu Rady Fundacji.
2. Uprawnienia Przewodniczącego Rady, w razie niemożności pełnienia przez niego tej
funkcji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub za jego wiedzą i wolą, przysługują
wiceprzewodniczącemu Rady.
§ 20.
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 21.
W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 22.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów „za” do „przeciw” przy obecności
co najmniej połowy członków Rady.
§ 23.
Do Rady Fundacji należy:
1. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji
2. wybór podmiotu do badania rocznych sprawozdań finansowych Fundacji
3. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
4. opiniowanie programów działalności Fundacji
5. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
6. podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione w pkt 1 – 5 określonych
w statucie.
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§ 23 a.
Członkami Rady, jak też członkami Zarządu Fundacji, nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV b. Zarząd Fundacji
§ 24.
1.

Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu osób, powoływanych na czas
nieoznaczony.

2.

W skład pierwszego Zarządu wchodzi osoba powołana przez Fundatora i staje na jego
czele jako Prezes Zarządu.

3.

Rada Fundacji określa członkom Zarządu wynagrodzenie oraz przyznaje im inne
świadczenia. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada. Oświadczenia woli w imieniu
Rady a także inne czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wobec członków Zarządu
Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia inny członek Rady.

4.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji
b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c) Śmierci członka Zarządu

5.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

6.

Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
§ 25.

Funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza zarządu Fundacji określają akty powołania.
§ 26.
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Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji Rady Fundacji.
§ 27.
Zarząd w szczególności:
1.

reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2.

uchwala program działania Fundacji,

3.

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4.

przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5.

tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,

6.

ustala wielkość zatrudnienia i ustala wysokość ich wynagrodzenia

7.

ustala regulaminy i akty wewnętrzne nie przewidziane

Statutem do kompetencji Rady

fundacji,
8. występuje z wnioskami w sprawie zmian w Statucie,
6. podejmuje decyzje w innych sprawach określonych w statucie.
§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. 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.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowaniu wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów „za” do „przeciw”, przy czym dla
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego
uchwały podejmuje Prezes Zarządu jednoosobowo.
§ 29.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes
Fundacji z innym członkiem zarządu, bądź łącznie dwóch innych członków Zarządu.
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2.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna

osoba upoważniona do tego przez Prezesa Zarządu.
§ 30.
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji, oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział 5. Tworzenie oddziałów, połączenie fundacji
§ 31.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za
granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 32.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 33.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji w szczególności
poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu
§ 34.
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1.

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek

Zarządu Fundacji.
2.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów oddanych przy

obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§ 35.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 36.
Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowienia niniejszego statutu.
§ 37.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
Sąd Rejonowy dla miasta Poznań.
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