
Statut Fundacji „Zibera”

Rozdział I 
Postanowienia 
ogólne

§1
1. Fundacja „Zibera”, zwana dalej  Fundacją, działa  na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o

fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja  została  ustanowiona  przez  Jagodę  Kupiec,  zwaną  dalej  Fundatorką,  aktem notarialnym

sporządzonym przez notariusza Wiktora Tuleja w kancelarii  notarialnej w Tomaszowie Lubelskim
przy ulicy Lwowskiej 53a za nr repertorium 234/2019, w dniu 11.01.2019 r.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Zamość.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem  działania  Fundacji  jest  cały  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć  stałe i czasowe oddziały i filie  w
Polsce  i poza jej  granicami, ustanawiać w  kraju i za granicą  swoich przedstawicieli, łączyć się  z
innymi fundacjami, a także tworzyć spółki, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne lub przystępować do
takich podmiotów.

5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
6. Dla  osiągnięcia  swych  celów  statutowych  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób

prawnych,  osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Piecz cie i odznaczeniaę
§4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja  może  używać  skrótu  swojej  nazwy  i  wyróżniającego  ją  znaku  graficznego  oraz

odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je

wraz  z  innymi  wyróżnieniami,  osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym  dla  Fundacji
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Celem Fundacji jest:

Rozdział II
Cele i zasady działania

Fundacji
§5

1. wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia (społecznym, 
zawodowym, kulturalnym, osobistym),

2. aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
3. wspieranie aktywnego uczestnictwa kobiet w kulturze i sztuce,
4. wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju kreatywności i innowacyjności,
5. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych,
6. propagowanie idei, metody i narzędzi psychoterapii zorientowanej na proces i działania edukacyjne w 

tym zakresie,



7. upowszechnianie i  ochrona  praw  kobiet  oraz  działalności  na  rzecz  równouprawnienia  kobiet
i mężczyzn,

8. działalność na rzecz kobiet w trudnych sytuacjach życiowych (wspieranie kobiet powracających
do pracy po urlopie macierzyńskim, chorobie, długiej przerwie zawodowej),

9. przeciwdziałanie   zjawisku   ignorowania   problemów   społecznych   w   oparciu   o   stereotypy
i uprzedzenia ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych
ze względu na status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną,

10. promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
11. działalność charytatywna oraz szeroko rozumiana pomoc społeczna, w tym również świadczenie 

pracy socjalnej,
12. inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych 

przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet,
13. integracja środowisk kobiecych w społecznościach lokalnych,
14. propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,
15. działalność wspierająca i promująca idee wolontariatu,
16. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
18. szeroko pojęta psychoedukacja (umiejętności wychowawcze, społeczne, komunikacyjne itp.),
19. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
20. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej 

Fundacji,
21. działania na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie, w tym 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich itp.,
22. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
23. prowadzenie działalności kulturalno–oświatowej i szkoleniowej,
24. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
25. działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele,
26. rozwój osobisty osób zaangażowanych w rozwój Fundacji,
27. działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
28. wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i 

imigrantów.
29. przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową i 

humanitarną poza granicami Polski.
§6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) prowadzenie kampanii i akcji społecznych,
b) treningi, warsztaty, szkolenia, psychoterapię i psychoedukację, grupy wsparcia,
c) organizację konferencji, debat, seminariów, wykładów, wystaw, festiwali,
d) prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu,

e) udzielanie wsparcia szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz 
inicjatywom obywatelskim,
f) publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
g) współpracę z innymi organizacjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji,

h) współpracę  z   władzami   samorządowymi,   rządowymi   i   organizacjami   pozarządowymi   i 
szeroko pojętym otoczeniem biznesu w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
i) rozwój i doskonalenie kadry Fundacji,

j) współpracę z zagranicznymi i krajowymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami 
Fundacji, zainteresowanymi działalnością Fundacji,
k) organizacja imprez kulturalnych oraz dobroczynnych,
l) promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,
m) realizacja projektów z zakresu aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej i kulturalnej,

n) tworzenie i realizację projektów oświatowych na rzecz równych praw kobiet oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji kobiet,
o) upowszechnianie skutecznych modeli ekonomii społecznej,



p) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, konkursów, loterii lub zbiórek 
publicznych,

q) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak i za 
granicą,
r) prowadzenie poradnictwa, szkoleń, wykładów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
t) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
u) Organizowanie różnorakich form wspólnego wypoczynku i rekreacji,

v) pomoc  społeczna  umożliwiająca  osobom  i  rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby i
możliwości.

2. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie osiągania 
celów i realizacji działań, wskazanych w §5 i 6.

3. Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony przez 
Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.

4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy 
społecznej, świadczonej w formie wolontariatu.

5. Działalność  wskazana  w  niniejszym  paragrafie  prowadzona  jest  w  sferze  zadań  publicznych
organizacji  pożytku  publicznego  i  może  być  prowadzona  jako  odpłatna  lub  nieodpłatna
działalność statutowa.

6. Dochód z  działalności  odpłatnej  przeznaczony jest  wyłącznie  do  realizacji  celów statutowych
określonych w §6, które są celami pożytku publicznego.

7. Dla  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  odpłatną  działalność  pożytku
publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.)

8. Zakres  i  formy  odpłatnej  lub  nieodpłatnej  działalności  statutowej  pożytku  publicznego  mogą
zostać ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Zarząd na podstawie przyjętej uchwały.

9. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi
osobami   prawnymi   i fizycznymi,   w szczególności   z jednostkami   samorządu   terytorialnego
i Właściwym Ministrem.

Rozdział III
Maj tek i dochody Fundacjią

§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) Krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, grantów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz 

Fundacji,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych,
f) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej,
g) krajowego i zagranicznego sponsoringu,
h) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
i) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
j) działalności odpłatnej statutowej Fundacji,



k) nabytych praw majątkowych,
l) funduszy Unii Europejskiej.

§9
1. Majątek Fundacji  jest  lokowany na rachunkach i  lokatach bankowych,  w obligacjach,  akcjach

i  udziałach,  w  nieruchomościach  oraz  w  ruchomościach  stanowiących,  w  rozumieniu
obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji, mogą być używane
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.

4. Z darowizn,  spadków,  zapisów Fundacja  może  tworzyć  specjalne  fundusze  na  określony cel,
wskazany przez darczyńców,  nazwane imieniem osób przekazujących  środki  pieniężne z  ww.
tytułów.

5. Decyzję  w  sprawie  utworzenia  szczególnych  funduszy  celowych,  określenia  sposobu
dysponowania  środkami  zgromadzonymi  na  tych  funduszach  oraz  wysokości  kwot
przekazywanych przez fundusze podejmuje Fundator po konsultacji z Radą Fundacji.

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10
1. Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być użyte wyłącznie na realizowanie celów 

statutowych Fundacji, służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.
2. Zabronione jest:
a) udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  zobowiązań   majątkiem   Fundacji   w   stosunku  do

Fundatora,  członków  organów  lub  pracowników  Fundacji  oraz  osób,  z  którymi  Fundator,
członkowie   organów   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”,

b) przekazywanie  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatora,  członków  organów  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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów
lub pracownicy Fundacji  oraz ich osoby bliskie,  na zasadach innych  niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest  uchwalony  przez Zarząd Fundacji plan dochodów 

i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego.

Rozdział IV
Władze
Fundacji

§12
1. Organem zarządzającym jest Zarząd, który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy,



w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową, zespoły doradcze oraz inne.
3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator.

Zarz d Fundacjią
§13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa oraz Wiceprezesów, powoływanych
przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy obowiązuje jednoosobowa reprezentacja.

W przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do reprezentowania Fundacji
uprawnionych jest łącznie dwóch Członków Zarządu.

4. Fundator może pełnić funkcje Prezesa lub Członka Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania członka Zarządu.
6. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.
7. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji.
8. Zarząd Fundacji oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez 

Fundatora.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie majątkiem Fundacji,
b) realizacja celów statutowych Fundacji,
c) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
d) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
h) wyznaczanie głównych kierunków działań fundacji,
i) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
j) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
k) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
l) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości,
m) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,
n) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów.

§15
1. Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na

co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem.



3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Fundator,  jeśli  nie  wchodzi  w skład  Zarządu,  ma  prawo  udziału  w posiedzeniach  Zarządu  z

głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
5. Posiedzenia  Zarządu  mogą  odbywać  się  również  za  pośrednictwem  telekonferencji  lub

wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile zapewniona
jest  możliwość  wzajemnego  jednoczesnego  porozumiewania  się  wszystkich  uczestników
posiedzenia.

6. Zarząd działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Fundatora.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu

pełnienia funkcji.
8. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie
równej liczby głosów oddanych za i przeciw o danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

9. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

Rada Fundacji
(w przypadku jej powołania)

§16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym złożonym z dwóch do pięciu członków, którzy są 

powoływani i odwoływani przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
3. Fundator podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji do czasu jej powołania.
4. Fundator ma prawo zmienić skład Rady w każdym czasie.
5. Zmiana składu Rady przez Fundatora odbywać się będzie w drodze uchwały Fundatora.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania,
d) śmierci członka,
e) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
e.1)nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji,
e.2)naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
e.3) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
e.4)zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Funkcję Członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§17
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium,



e) wnioskowanie  i  opiniowanie  w  sprawach  struktur  organizacyjnych  Fundacji,  regulaminów
działalności organów Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,

f) dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji,
g) wyrażanie  opinii  i  nadzór  w przedmiocie  ustanawiania  odznak,  medali  i  tytułów honorowych

nagród i  innych  wyróżnień  osób fizycznych  i  osób prawnych  zasłużonych  dla  idei  lub celów
Fundacji,

h) wnioskowanie i opiniowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami
organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,

i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.

§18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady

Fundacji  kieruje  pracami  Rady,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  oraz  zwołuje  i  przewodniczy
zebraniom Rady.

3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
piśmie. O spotkaniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

4. Rada  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał   –  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności
co  najmniej  połowy  swoich   członków,   jeśli   dalsze   postanowienia   nie   stanowią   inaczej.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenie  Rady  może   być   zwołane   w   trybie   nadzwyczajnym   dla rozpatrzenia   sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

6. Nadzwyczajne  posiedzenie  Rady winno być  zwołane nie  później  niż  w ciągu 14 dni  od daty
zgłoszenia wniosku.

7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Fundatora może występować do Rady Fundacji z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji oraz 

zajmować stanowisko w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji.
9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
10. Rada Fundacji może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji  mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,

Fundator lub inne zaproszone przez nie osoby.
12. Posiedzenia  Rady Fundacji  mogą  odbywać  się  również  za  pośrednictwem telekonferencji  lub

wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile zapewniona
jest  możliwość  wzajemnego  jednoczesnego  porozumiewania  się  wszystkich  uczestników
posiedzenia.

§19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§20
W  razie  śmierci  Fundatora,  lub  niemożności  pełnienia  przez  niego  obowiązków,  wszelkie
prawa i   obowiązki   przewidziane   w   Statucie   przechodzą   na    osobę   wskazaną   przez
Fundatora,   zaś w przypadku braku wskazania na Zarząd Fundacji.



Sposób reprezentacji oraz zaci gania zobowi zaą ą ń
maj tkowychą

§21
1. Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji składają: w przypadku

zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu,  w przypadku zarządu wieloosobowego –
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach  ze  stosunku  pracy,  Fundację  wobec  członków  Zarządu  reprezentuje  Fundator,  a
w przypadku ustanowienia Rada Fundacji.

3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcje kierownika zakładu pracy.

Rozdział V
Zmiana statutu i celu Fundacji

§22
1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
2. Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu

Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez
właściwy sąd.

Poł czenie Fundacjią
§23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji
§24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
3. Fundator wyznacza likwidatora.
4. Do  obowiązków  likwidatora  należą  wszelkie  czynności  mające  na  celu  likwidację  Fundacji,

w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności.
5. Majątek  pozostały  po   likwidacji  Fundacji  zostanie  w  całości  przeznaczony  na  cele  zbliżone

z  celami  Fundacji  określonymi  w  niniejszym  Statucie.  Konkretne  cele  na  jakie  zostanie
przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział VI 
Postanowienia 
ko coweń

§25
1. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w §3  ust.2  Statutu, coroczne  sprawozdania   ze 

swej działalności w roku ubiegłym.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.


	Rozdział I Postanowienia ogólne
	§1
	§2
	§3
	Pieczęcie i odznaczenia

	Rozdział II
	§5
	§6

	Rozdział III
	§7
	§8
	§9
	§10
	§11

	Rozdział IV Władze Fundacji
	§12
	Zarząd Fundacji
	§14
	§15
	Rada Fundacji
	§17
	§18
	§19
	§20
	Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

	Rozdział V
	§22
	Połączenie Fundacji
	Likwidacja Fundacji

	Rozdział VI Postanowienia końcowe
	§25


