Statut Fundacji

„Ad Operandum”

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Ad Operandum”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Skórskiego zwanego dalej Fundatorem.
3. Fundator może pełnić funkcję Członka Zarządu, Prokurenta lub Członka Rady Nadzorczej.
4. Fundator uchwala pierwszą Radę Nadzorczą, pierwszy Zarząd oraz pierwszy Statut
Fundacji.
§2
1. Siedzibą fundacji jest Gorzów Wielkopolski.
2. 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.
3. Fundacja zostaje powołana na czas nieograniczony, niezbędny do realizacji celu.
4. Fundacja działa na podstawie Statusu Fundacji, zgodnego z Ustawą Zasadniczą RP oraz
ustaw szczegółowych określających prawa, obowiązki i relacje tej formy prawnej.
5. Fundacja będzie prowadziła nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego,
zgodnie z art. 7 i 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, określoną w dalszej części
niniejszego dokumentu.
7. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może otwierać oddziały,
zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, tworzyć spółdzielnie socjalne, spółki jak
również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, przystępować do
istniejących spółdzielni socjalnych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych
powiązaniach organizacyjno-pranych.
8. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami,
instytucjami, organizacjami i osobami.
9. Współdziałanie, o którym mowa w pkt. 8, może mieć w szczególności charakter wsparcia
organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania lub
refinansowania przedsięwzięć albo działań zmierzających do realizacji celów statutowych.
10. Fundacja może być podwykonawcą zadań zleconych realizowanych w ramach i zakresie
Celów i Zadań Statutowych.
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11. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz posługiwać się stosowną
pieczęcią z firmą Fundacji. Nazwa, znak graficzny i pieczęć z firmą Fundacji są prawnie
zastrzeżone.
12. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, Fundacja będzie stosować Prawo
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące prawa Unii Europejskiej oraz uniwersalne,
humanistyczne zasady etyczno – moralne.
14. Wynagrodzenie wszystkich pracowników w tym kadry zarządzającej nie może przekraczać
wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§4
1. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy Wolontariuszy, jednakże do
prowadzenia swych spraw i realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, oraz
innych umów stosownie do charakteru zawieranej umowy.
2. Pracownikiem Fundacji może być:
a) osoba bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osoba, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym,
c) osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych,
d) osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
e) inna osoba niezbędna do spełnienia celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja będzie zatrudniała minimum 50% osób określonych w pkt. 2 ust. a-c lub
minimum 30% osób określonych w pkt. 2 ust. d) (w stosunku do całości zatrudnienia).
Rozdział II

Cele i zadania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
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§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Przeciwdziałanie patologiom wykluczenia społecznego.
3. Animowanie, tworzenie i wspieranie, także finansowe, przedsiębiorstw społecznych oraz
podmiotów ekonomii społecznej.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, administracją, organizacjami pozarządowymi,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu - zainteresowanymi realizacją
celów zbieżnych do celów Fundacji.
5. Prowadzenie punktów informacyjnych, projektów i baz danych związanych tematycznie z
celami statutowymi.
6. Podejmowanie działań związanych z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób.
7. Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Podejmowanie działalności charytatywnej.
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
13. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji.
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
15. Promocję i organizację wolontariatu.
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
17. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
18. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form
współpracy międzypokoleniowej.
19. Współpraca międzysektorowa.
20. Organizacja warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw, imprez, staży,
wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą.
21. Prowadzenie badań życia społecznego.
22. Prowadzenie działalności badawczej, projektowej, informacyjnej, promocyjnej,
happeningowej, edukacyjnej i szkoleniowej, produkcyjnej, wydawniczej, handlowej,
turystyczno-rekreacyjnej i innych niezbędnych przy realizacji Zadań Fundacji.
23. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem
gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.
24. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym
podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi.
25. Przyznawanie stypendiów indywidualnych.
26. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych.
27. Tworzenie więzi międzyludzkich.
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28. Reintegrację społeczną i zawodową oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz
członków ich rodzin i otoczenia.
29. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
30. Wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk
zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością.
31. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków,
pracowników oraz środowiska lokalnego.
32. Działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u jej członków, pracowników,
wolontariuszy i ich rodzin umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz
pełnienia ról społecznych.
33. Prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach zgodnych z prawem RP.
34. Inne, mieszczące się w idei Celu Fundacji.
Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się pieniądze w kwocie
2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przekazane przez Fundatora na mocy oświadczenia o
ustanowieniu Fundacji oraz inne składniki majątkowe, w tym nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacje i refundacje, pokrywające koszty realizacji Celów Statutowych, pochodzące z
funduszy prywatnych, społecznych, miejskich, państwowych i europejskich;
c) ofiarności publicznej: zbiórki publiczne, sprzedaż cegiełek, loterie, aukcje,
organizowane podczas imprez publicznych, kiermaszów i festynów, po uzyskaniu
zezwoleń określonych właściwymi przepisami;
d) działalności gospodarczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.
e) majątku fundacji;
f) odsetek i lokat bankowych;
g) innych źródeł, które będą Uchwalane przez Zarząd.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§9
1. Fundusze Fundacji oznaczają środki finansowe przeznaczone na realizację Zadań Statutowych.
2. Majątek Fundacji oznacza przedmioty ruchome i nieruchome oraz papiery wartościowe i
środki finansowe służące zabezpieczeniu płynności, warunków oraz infrastruktury,
niezbędnych do realizacji Zadań Statutowych Fundacji.

-4-

3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach, spółdzielniach i innych podmiotach.
4. Majątkiem Fundacji zarządza formalnie wybrany Zarząd, przez okres kadencji. To on decyduje
o jego wykorzystaniu i obracaniu nim. Decyzje Zarządu w sprawie majątku są suwerenne i
wiążące.
5. Na koniec kadencji Zarząd zobowiązany jest zdać relację z zarządzania Majątkiem przed Radą
Nadzorczą, w celu otrzymania absolutorium.
6. Fundacja posiada Konto Bankowe oraz Kasę. Za środki finansowe tam przechowywane
odpowiada Skarbnik lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoby te przyjmują swoją funkcję
dobrowolnie, zobowiązując się pisemnie, do pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej.
7. Majątek Fundacji może być zbyty, obracany, podnajmowany lub obciążany.
8. Fundacja może przekazać swój Majątek innej osobie prawnej działającej w ramach ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie.
9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy lub
spadkodawcy, w tym w szczególności fundusze sygnowane ich imieniem, nazwiskiem lub
nazwą.
11. W celu wzmocnienia potencjału Fundacji tworzy się fundusz niepodzielny.
12. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Zarządu i jest przeznaczana
na:
a) działalność pożytku publicznego, o której mowa w części Cele i Zadania prowadzonej na
rzecz społeczności lokalnej, na terenie której działa Fundacja, w części nie mniejszej niż
30% nadwyżki bilansowej;
b) zwiększenie funduszu niepodzielnego, w części nie mniejszej niż 20% nadwyżki bilansowej.
13. Fundusze na realizację Zadań Statutowych mogą pochodzić z Majątku Fundacji.
Rozdział IV

Działalność Gospodarcza
§10
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą jako
Przedsiębiorstwo Społeczne w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
traktowanych jako priorytetowe.
2. Z Funduszu Założycielskiego przekazanego przez Fundatora na działalność gospodarczą
przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), zgodnie z wolą Fundatora wyrażoną
w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w
spółdzielniach socjalnych, spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z
udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na
realizację celów statutowych Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
6. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej wobec członków Fundacji.
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§11
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie wg PKD:
1. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych.
2. 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. 18.11.Z Drukowanie gazet.
4. 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
5. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.
6. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
7. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych.
8. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
9. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
10. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
11. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych.
12. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
13. 43.31.Z Tynkowanie.
14. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
15. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
16. 43.34.Z Malowanie i szklenie.
17. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
18. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
19. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
20. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
21. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
22. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
23. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
24. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
25. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering).
26. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
27. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
28. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
29. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
30. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
31. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
32. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
33. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
34. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
35. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
36. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim.
37. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
38. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.
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39. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
40. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
41. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
42. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
43. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
44. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
45. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
46. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
47. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
48. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana.
49. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
50. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
51. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
52. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
53. 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii.
54. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
55. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
56. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Rozdział V

Władze Fundacji
§12
Władzami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
2. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą
Rozdział VI

Rada Nadzorcza Fundacji
§13
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej, który kieruje jej pracami.
3. 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.
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4. 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.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Rady, w przypadku
ustąpienia przez Prezesa Rady, dokonuje on pisemnego zgłoszenia Prezesowi Zarządu.
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§14
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§15
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
piśmie.
3. 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 Prezesa Rady.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Prezesa Rady lub
przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes Rady lub Członek Rady przez niego wskazany.
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Rozdział VII

Zarząd Fundacji
§16
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią
kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę w
głosowaniu jawnym.
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,
d) odwołania przez Radę Fundacji.
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie nie może przekraczać wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§17
1.
2.
3.
4.

Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
Zarząd reprezentuję Fundację na zewnątrz.
Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g) nadzoru nad działalnością gospodarczą Fundacji;
h) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu;
i) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
j) powołanie Komisji Konsultacyjno – Doradczej, z chwilą zatrudnienia w fundacji
minimum 5 pracowników, w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli
pracowników Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
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§18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
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 poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§19
1. Wszelkie decyzje wewnętrzne oraz dotyczące reprezentowania Fundacji na zewnątrz,
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych, mogą być podejmowane za zgodą Prezesa
Zarządu lub w porozumieniu dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd, wewnętrzną uchwałą, może udzielać pełnomocnictw dotyczących
reprezentowania Fundacji wewnątrz i na zewnątrz w szczegółowo określonym zakresie.
Osoby umocowane przyjmują swoją funkcję dobrowolnie, zobowiązując się pisemnie, do
pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej. Zobowiązują się też do realizowania
wszelkich formalnie uchwalonych decyzji Zarządu Fundacji.
3. Zarząd, ma prawo m.in. do:
a) nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji w spółkach oraz zakładania podmiotów
zależnych;
b) decydowania o sposobach realizacji Celów Statutowych;
c) udzielania poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Fundacji;
d) podejmowania uchwał o nabywaniu, zbywaniu, dzierżawieniu lub obciążaniu majątku
Fundacji;
e) zaciągania pożyczek i kredytów w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji
powiązanych;
f) zawierania kontraktów i umów;
g) udzielania poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Fundacji;
h) zatrudniania osób z zewnątrz i powierzania im stanowisk zarządczych, jeżeli leży to w
dobrym interesie Fundacji.
Rozdział VIII

Komisja Konsultacyjno - Doradcza
§20
1. Wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników dokonuje Zarząd spośród pracowników
Fundacji. Przedstawiciele pracowników powoływani są na okres 3 lat.
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2. Komisja Konsultacyjno – Doradcza reprezentuje interesy pracowników zatrudnionych w
Fundacji i współuczestniczy w zarządzaniu Fundacją, będąc jego ciałem doradczym.
3. Komisja Konsultacyjno-Doradcza stanowi ciało doradcze Fundacji, wobec czego nie
stanowi ona organu Fundacji.
4. Zadaniem Komisji Konsultacyjno - Doradczej jest udzielanie rad i konsultacji organom
Fundacji w zakresie istotnych spraw dotyczących Fundacji, w tym: celów, zadań i funkcji
Fundacji, działalności statutowej i gospodarczej Fundacji, podziału nadwyżki bilansowej i
jej przeznaczenia na cele Fundacji.
5. Komisja Konsultacyjno – Doradcza ma prawo postulować do organów Fundacji o podjęcie
działań w zakresie spraw, o których mowa w pkt. 4.
Rozdział IX

Postanowienia końcowe
§21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§24
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
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