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 S T A T U T  

F u n d a c j i  B e A c t i v e  

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „BeActive” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę 

Janowską zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Mirosławę Nalazek w kancelarii prawnej w Kielcach, ul. Piotrkowska nr 29 w dniu 

26.05.2020 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

3. Fundacja „BeActive” działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały w innych miejscowościach. 

5. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami o takich samych lub 

podobnych celach działania. 

6. Fundacja może współpracować z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami 

o takich samych lub podobnych celach działania. 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 
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§ 4 

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi. 

2. Fundacja może używać godła, flagi, barwy, odznaki oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

Cele statutowe Fundacji: 

1. Wspieranie sportu, kultury fizycznej, turystyki i aktywności osób z niepełnosprawnoś-

ciami. 

2. Wspieranie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób z niepełno-

sprawnościami. 

3. Inicjowanie wszechstronnej pomocy w socjalizowaniu, aktywizowaniu i integrowaniu 

osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin. 

4. Działalność charytatywna. 

5. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 

6. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

7. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałania dyskryminacji 

i przemocy wobec osób niepełnosprawnych. 

9. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1. Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

zawodów integracyjnych. 

2. Organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych, integracyjnych i szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz kadry wspierającej aktywizację i rehabilitację 

osób z niepełnosprawnościami. 

3. Prowadzenie integracyjnych zajęć sportowych. 

4. Promocję sportu i turystyki osób niepełnosprawnych. 

5. Organizowanie imprez rekreacyjno-turystycznych dla osób niepełnosprawnych. 

6. Działanie na rzecz wypoczynku, krajoznawstwa, turystyki historycznej i rekreacyjnej 

w tym działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych. 

7. Działanie na rzecz rozwoju turystyki zagranicznej, integracji europejskiej i świadomości 

obywatelstwa Unii Europejskiej. 

8. Działanie na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez: 

 organizację ośrodków opiekuńczych, lokali adaptacyjnych i opieki wytchnieniowej, 
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 organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i obozów dla Osób 

z niepełnosprawnością, opiekunów i asystentów, wolontariuszy i kadry instruktorskiej, 

 wspieranie integracji i rozwoju własnych inicjatyw, 

 doradztwo zawodowe oraz wspomaganie a także podejmowanie działań 

zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczo-

nych społecznie poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych i przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych 

warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wyklu-

czonych społecznie ze społecznością lokalną poprzez organizowanie imprez 

kulturalnych, seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej i współpracę ze 

środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe 

technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i spo-

łecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych 

i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) 

i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca), 

 tworzenie zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego, 

spółdzielni socjalnych oraz wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję 

i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób 

niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wyklu- 

czonych społecznie. 

9. Działanie na rzecz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania. 

10. Rozbudzanie aktywności życiowej i społecznej. 

11. Działanie na rzecz wykorzystania wiedzy praktycznej z życia codziennego przez 

organizowanie warsztatów zajęciowych. 

12. Działanie na rzecz świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) praw wynikających z obowiązującej literatury prawa, 

b) ulg i uprawnień wynikających z ustaw, 

c) możliwości wsparcia finansowego, 

d) możliwości uzyskania specjalistycznej opieki medycznej, 

e) możliwości zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, 

f) możliwości udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 

g) możliwości udziału w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej, 

h) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, 

i) możliwość korzystania z lokalnych instytucji wspierających. 
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13. Działanie na rzecz rozwoju integracji pomocy charytatywnej i humanitarnej oraz na rzecz 

promocji i organizacji wolontariatu w tym: 

a) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób 

należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, 

b) organizowanie kwest pieniężnych, 

c) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, 

d) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, 

e) pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, organizo-

wanie zbiórek żywności, odzieży oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat 

czynszowych za mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

f) pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków 

inwalidzkich, wózków spalinowych, pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz 

specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów umożliwiających osobie 

niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w 

sprzętu, udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie 

inwalidzkie. 

14. Działanie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilita-

cyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, 

 pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy, 

organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego, 

 prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finansowania i organizacji 

świadczeń dziennych dla osób chorych i niepełnosprawnych, 

 prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji medycznej dla osób 

chorych i niepełnosprawnych. 

15. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: 

 przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych 

i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie 

wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla 

organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych 

i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, a także dla asystentów osób 

niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełno-

sprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych 

społecznie oraz ich rodzinom, 

 finansowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynowo-terapeutyczno-edukacyjno-

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym ich budowa, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkół integracyjnych, w tym ich 

budowa, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac 

rozwojowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
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niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych 

i wykluczonych społecznie, 

 współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowaniu 

kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych. 

16. Działanie na rzecz kultury, sztuki, obrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu 

kultury i sztuki, w szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, 

malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i metod prowadzenia 

działań kulturalnych, 

 organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób 

niepełnosprawnych. 

17. Działanie na rzecz świadomości praw, swobód, godności i równości obywatelskich. 

18. Działanie wspomagające rozwój społeczności lokalnych działających na rzecz dobra 

publicznego. 

19. Promowanie aktywności Osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą. 

20. Działanie w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez: 

 współorganizowanie gali wolontariatu, 

 organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach 

masowego przekazu. 

21. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

22. Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie 

uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności, 

 organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego 

w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, 

udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej 

i socjalnej, organizowanie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla 

niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do tworzenia ośrodków 

rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących 

ośrodkach zdrowia, 

 działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, 

przedstawianie obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i informowanie osób 

niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację 

barier w domach osób niepełnosprawnych. 
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23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach i sposobach realizacji działania Fundacji. 

24. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie 

instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

§ 8 

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność instytucji, osób fizycznych 

i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 9 

Fundacja może zatrudniać pracowników wspierających realizację celów statutowych. 
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ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

 Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. Darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek 

organizacyjnych z kraju i zza granicy. 

2. Dotacji i subwencji konkursów oraz grantów. 

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i działalności promocyjnej organizo-

wanych przez Fundację. 

4. Dochodów z majątku Fundacji. 

5. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

6. Odsetek i lokat bankowych. 

7. Dochodów z działalności odpłatnej statutowej. 

8. Innych wpływów. 

 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach 

obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli 

darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie. 
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§ 13 

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub 

jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

2. W trakcie trwania Fundacji dopuszcza się, dla umożliwienia realizacji celów statutowych, 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, której zakres i rodzaj określa Zarząd Fundacji. 

3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

 

§ 14 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

2. Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą. 

3. Fundator może wejść w skład Zarządu lub Rady Fundacji. 

§ 15 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd liczy od 1-5 osób i jest powoływany jest przez Fundatora w drodze uchwały na 

czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 

Zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Członka Zarządu. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. W chwili powołania Fundacji funkcje Prezesa Fundacji pełni Andrzej Janowski a funkcję 

Wiceprezesa Fundacji  Jacek Wiatrowski. 

§ 16 

Sposób Reprezentacji Fundacji 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych 

może składać każdy członek zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych Fundacji w tym: oświadczenia woli w imieniu Fundacji, 

zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze 

rozporządzającym do kwoty zobowiązania przekraczającej 5 000 (pięć tysięcy) złotych 

wymagają współdziałania i podpisu dwóch członków zarządu łącznie w tym Prezesa 

Zarządu. 

3. Prezes Fundacji może upoważnić pozostałych członków Zarządu do reprezentowania 

Fundacji na zewnątrz w sprawach majątkowych. Upoważnienie takie musi być w formie 

pisemnej. 

§ 17 

1. Obowiązki zarządu: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządzanie jej majątkiem, 

b) opracowanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania 

Fundacji, uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie, 
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c) ponoszenie odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokość środków 

na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

e) zarządzanie funduszami Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

subwencji i dotacji, 

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, 

g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

h) przygotowanie i przedłożenie Radzie rocznych sprawozdań merytorycznych 

oraz finansowych z działalności Fundacji, 

i) zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną 

fundacją, o utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

2. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Fundator. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

4. Odwołanie Zarządu może nastąpić w przypadku: 

a) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestni-

czenia w posiedzeniach, 

b) utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż 

3 miesiące, 

c) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Zarządu, 

d) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji, 

e) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji 

członka Zarządu. 

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

6. 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. 

7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

8. 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. 

Rada Fundacji 

§ 18 

Rada jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz 

nadzorczych. 
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§ 19 

1. Rada składa się od 2 do 5 osób. 

2. Skład Rady powołuje Fundator. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

§ 20 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. 

2. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi Rady w zakresie 

pełnionej przez niego funkcji. 

3. Przewodniczący Rady w szczególności: 

 ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady, 

 przewodniczy posiedzeniom Rady, 

 reprezentuje Radę na zewnątrz, 

 inicjuje i organizuje prace Rady. 

§ 21 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na pisemny 

wniosek co najmniej ⅔ członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem 

doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada. 

4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są 

w formie uchwał. 

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie 

w pkt. 6 tego paragrafu. 

6. W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada 

w formie uchwały podejmuje większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ⅔ składu 

członków Rady. 

7. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

8. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin. 

§ 22 

Rada w szczególności: 

1. zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania 

Fundacji oraz nadzoruje ich realizację, 

2. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu 

z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium, 

3. uchwala i zmienia Regulamin Rady, 

4. uchwala komunikaty i rezolucje związane z działalnością Fundacji, 

5. występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

6. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
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7. na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu lub połączenia z inną 

fundacją. 

§ 23 

1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji 

z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

2. Odwołania członka Rady dokonuje Fundator na skutek: 

1) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady 

i nie uczestniczenia w posiedzeniach, 

2) trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwająca ponad 1 rok, 

3) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady, 

4) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię 

Fundacji, 

5) zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji 

członka Rady. 

3. Nowych członków powołuje Fundator na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję 

lub dla rozszerzenia składu Rady. 

§ 24 

1. Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

2. Zarząd określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady 

z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1, pkt 3. 
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ROZDZIAŁ V 

Zmiana Statutu 

§ 25 

1. Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać 

w sprzeczności z wolą Fundatora. 

2. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu. 

§ 26 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym 

uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę. 
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ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 

Likwidacja Fundacji. 

§ 27 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne 

z celami Fundacji wskazanymi przez Radę. 

4. Likwidacji dokonuje likwidator wyznaczony przez Radę. 

Postanowienia Końcowe 

§ 28 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie do dnia 31 marca ze swej 

działalności za rok ubiegły. 

§ 29 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 

 

 

 

 

 

  ………………………… 
Fundator 

 


