STATUT FUNDACJI

Wolimierz 14.08.2021
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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja Ditero , zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Agnieszkę
Surmacz, zwaną dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego w
formie aktu notarialnego przed notariuszem Ireną Sachta-Grosz w kancelarii
notarialnej w Kluczborku, w dniu 3 lutego 2016, (Rep. A nr 309/2016), działa na
podstawie przepisów:
•

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991 nr 46, poz 203
z późniejszymi zmianami)

•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)

•

oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest wieś Wolimierz w gminie Leśna (województwo
dolnośląskie).

§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.

§ 6.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla
innych fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.

§ 7.
Fundacja może ustanawiać znaki (marki) dla prowadzenia swoich programów,
certyfikaty, odznaki, nagrody i medale. Używa pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 8.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
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Rozdział II. CELE, ZAKRES i ZASADY DZIAŁANIA
Misja i wizja
Fundacja Ditero została powołana dla realizacji dwóch równoległych celów:
•

bieżącej działalności na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów
rodzin, osób fizycznych i społeczności lokalnych;

•

podejmowania wysiłków na rzecz systemowego rozwiązywania problemów
społecznych.

Misją fundacji jest:
•

poszukiwanie przyczyn problemów z którymi mierzą się pojedyncze osoby
i całe społeczności – diagnoza;

•

interwencja i działania prewencyjne na jak najwcześniejszym etapie
zdiagnozowanego problemu – terapia;

•

aktywizacja, wspieranie zmian na lepsze i współdziałanie jako metoda
przezwyciężania kryzysów – rozwój.

Wizją Fundacji jest świat, w którym ludzie i społeczności świadomi problemów, które
mogą ich spotkać starają się im zapobiegać i dążą do jak najszybszego ich
rozwiązywania. Ditero pomaga w diagnozie i wspiera ich walkę z
niepełnosprawnością i dysfunkcjami.

§ 9.
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe Fundacji, w całości mieszczą się w sferze pożytku publicznego
w zakresie:
1. wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
2. upowszechniania i ochrony praw dziecka;
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
11.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12.działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu;
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13.działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14.działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17.podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
19.działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
aktywnych w sferze publicznej, mających cele zbieżne celami Fundacji.

§ 10.
Działalność nieodpłatna
Fundacja realizuje swoje cele przez działalność nieodpłatną:
1. z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w szczególności
działalność diagnostyczna, terapeutyczna, fizjoterapeutyczna prowadzona
w wyspecjalizowanych placówkach, siedzibie fundacji lub w miejscu
zamieszkania osób objętych tą działalnością;
2. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, obejmująca prowadzenie poradni
zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, terapii
specjalistycznej, ośrodków rehabilitacji, a także poradni psychologicznopedagogicznej;
3. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, obejmująca prowadzenie
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
specjalnych, ośrodków przysposabiających do pracy a także domów
dziennego pobytu dla osób starszych, centrów aktywności dla dzieci
i dorosłych;
4. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych,
terapeutycznych oraz oświatowych;
5. działalność rolnicza i hodowlana wspierająca osiąganie celów społecznych
i terapeutycznych (rolnictwo społeczne);
6. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji;
7. organizowanie kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
działalność public relations;
8. działalność turystyczna i rekreacyjna, organizowanie wypoczynku,
turnusów rehabilitacyjnych;
9. udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom

w formie celowych funduszów, dotacji, nagród i stypendiów;
10.działalność wydawnicza w tym również w zakresie gier komputerowych
i oprogramowania, poligraficzna, internetowa oraz związana z produkcją
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filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych
i muzycznych;
11.działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
12.prowadzanie badań o charakterze naukowym i medycznym;
13.prowadzenie badań społecznych, przygotowanie i wdrażanie strategii
rozwojowych, opracowanie diagnoz i polityk społecznych;
14.przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi;
15.rozwijanie wolontariatu;

§ 11.
Działalność odpłatna
Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1. Działalności edukacyjnej o charakterze specjalistycznym i integracyjnym.
1. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
2. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)
3. Gimnazja (PKD 85.31.A)
4. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C)
5. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B)
2. Opieki zdrowotnej (wykreślono)
3. Pomocy społecznej
1. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską (PKD 87.10.Z)
2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (PKD 87.20.Z)
3. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z)
4. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
5. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
6. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)
7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.99.Z)
4. Działalności wydawniczej mieszczącej się w celach statutowych:
1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
2. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
4. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
5. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
6. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD
58.29.Z)
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5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
2. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD
59.20.Z)
6. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
7. Działalność usługowa w zakresie informacji
1. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
2. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
8. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna prowadzona na rzecz
i przez podopiecznych Fundacji
1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
2. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
3. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
9. Badania naukowe i prace rozwojowe
1. w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD
72.19.Z)
2. w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
10.Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD
82.19.Z)
11.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
12.Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z)
2. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
3. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
13.Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD
81.30.Z)
14.Sprzedaży detalicznej wyrobów wytworzonych podczas zajęć
terapeutycznych i reintegracyjnych
1. Prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
2. Prowadzoną na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
3. Prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z)
4. Prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.99.Z)
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15.Zakwaterowania i wyżywienia osób w zakresie związanym z prowadzoną
działalnością statutową w formie:
1. Obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z)
2. Pola kempingowego i pola namiotowego (PKD 55.30.Z)
3. Pozostałych miejsc zakwaterowania (PKD 55.90.Z)
4. Prowadzenia stałych i ruchomych placówek gastronomicznych (PKD
56.10.A i B)
16.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania szczególnie dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek
administracji terenowej (PKD 70.22.Z)
17.Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
usługową wyłącznie w zakresie służącym terapii i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu, patologiom i bezrobociu.
1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych (PKD 01.11 Z);
2. Uprawa warzyw oraz roślin korzeniowych (PKD 01.13 Z);
3. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD
01.24 Z);
4. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD
01.25 Z)
5. Chów i hodowla zwierząt (PKD 01.4)
18.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

§ 12. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej
1. Celem prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej jest integracja
społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem
zatrudnienia tych osób:
1. zatrudnienie co najmniej 50%:
1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
2. osób bezrobotnych, lub
3. absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudni

eniu socjalnym, lub

4. osób ubogich pracujących, lub
5. osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
6. osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich
2. lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
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niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego;
2. Fundacja Ditero nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
członkami fundacji lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa
przedsiębiorstwo.
3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są
ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

§ 13. Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w zakresie
służącym realizacji celów Fundacji.
3. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji w formie
uchwały.
4. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może powołać
odrębne jednostki organizacyjne. Decyzja zapisywana jest w formie
uchwały, która określa
1. zasady organizacyjne i sposób zarządzania jednostkami prowadzącymi
działalność gospodarczą;
2. wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
5. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów
Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
6. Zakres prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD:
1. Główna działalność:
1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E)
2. Dodatkowa działalność:
1. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
2. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
3. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
4. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
5. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
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§ 14.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§ 15.
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może
zatrudniać pracowników jak również powierzać wykonywanie określonych zadań
w ramach innego stosunku prawnego.

§ 16.
Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, terapeutyczną i rewalidacyjną,
w ramach której mogą powstawać produkty i usługi stanowiące przedmiot
działalności odpłatnej pożytku publicznego opisanej w §11.

§ 17.
Fundacja może korzystać z pracy wolontariuszy.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 18.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych), laptop DELL Studio o wartości 700 zł oraz
księgozbiór specjalistyczny o wartości 800 zł, wymienione w akcie notarialnym jej
ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 19.
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
2. dotacji, subwencji i grantów krajowych i zagranicznych;
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
4. odsetek i depozytów bankowych;
5. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
6. dochodów ze zbiórek publicznych; aukcji, loterii fantowych, bali
dobroczynnych;
7. dochodów z majątku Fundacji;
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8. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9. działalności gospodarczej Fundacji.

§ 20.
Zabronione jest
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, 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”,
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, 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,
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

§ 21.
Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie
dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych,
nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.

§ 22.
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 spadku, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku.
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§ 23.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI i ICH KOMPETENCJE
§ 24.
1. Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji – organ programowy;
2. Zarząd Fundacji – organ zarządzający;
3. Rada Nadzorcza – organ kontrolny.
2. Członkowie Organów Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
3. Skład pierwszych organów Fundacji określa Fundator w ciągu 30 dni od
rejestracji Fundacji w Sądzie Rejestrowym. Do czasu powołania wszystkich
organów, statutowe funkcje organów Fundacji, w tym składanie
oświadczeń woli pełni Fundator.

§ 25.
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem programowym i ustalającym ramy prawne
działania Fundacji.
2. Radę Fundacji tworzy Fundator oraz inne osoby powołane w jej skład przez
Fundatora w drodze pisemnego powołania.
3. Rada Fundacji liczy od jednego (Fundator) do pięciu członków.
4. Każdy z członków Rady Fundacji może wyznaczyć, w formie pisemnego
pełnomocnictwa, osobę fizyczną lub prawną do wykonywania jego
obowiązków na wypadek trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji.
5. Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:
1. śmierci,
2. pisemnej rezygnacji,
3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
4. odwołania przez Radę Fundacji.
6. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady
Fundacji w przypadkach:
1. działania na szkodę Fundacji,
2. utraty praw publicznych,
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3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
4. utraty zaufania Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji nie może odwołać Fundatora z funkcji członka Rady
Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie może zostać zawieszone na czas określony lub
nieokreślony. W okresie zawieszenia członkostwa, liczba zawieszonych
członków nie liczy się do kworum potrzebnego do głosowań przy
podejmowaniu uchwał (p.13)
9. Zawieszenie i odwieszenie członkostwa odbywa się na pisemny wniosek
członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej przez pozostałych
członków Rady.
10.Tryb pracy Rady Fundacji określa jej regulamin przyjmowany przez Radę
Fundacji w drodze uchwały.
11.Rada Fundacji spotyka się co najmniej raz w roku w celu przyjęcia
sprawozdań od Zarządu i Rady Nadzorczej.
12.Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. wyznaczanie kluczowych celów strategicznych Fundacji,
2. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
3. reprezentowanie Fundacji i propagowanie jej celów,
4. przyjmowanie sprawozdań i wdrażanie rekomendacji od Rady
Nadzorczej,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją
7. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.
13.Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zapis
uchwały powinien zawierać imienny wynik głosowania. Zapis nie dotyczy
głosowania dotyczącego zmian w statucie i połączenia z inną fundacją
opisanych w §28.
14.Uchwały w sprawach personalnych, dotyczących powoływania
i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, są głosowane
w głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
15.Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie, połączeniu z inną
fundacją, likwidacji Fundacji oraz powoływania i odwoływania członków
Zarządu i Rady Nadzorczej, wymaga obecności Fundatora. Zapis nie
stosuje się jeśli Fundator przestał być członkiem Rady Fundacji na skutek
okoliczności opisanych w p. 5. pp 1-3
16.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych
z uczestnictwem w posiedzeniach, w tym kosztów podróży.
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§ 26.
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji jest organem kierującym działalnością Fundacji
i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji na czas
nieokreślony. Nowi członkowie Zarządu powoływani są na wniosek Zarządu
lub z inicjatywy Rady Fundacji.
3. Zarząd liczy od jednego do siedmiu członków.
4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. Fundator chcąc pełnić funkcję
członka Zarządu zawiesza lub rezygnuje z członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Jeden z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Fundacji. Prezesa Fundacji
powołuje Rada Fundacji.
6. Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:
1. śmierci,
2. rezygnacji,
3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
4. odwołania – nie dotyczy Fundatora pełniącego funkcję członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji
w przypadkach:
1. działania na szkodę Fundacji,
2. utraty praw publicznych,
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
4. utraty zaufania Rady Fundacji,
5. na wniosek Rady Nadzorczej wskazujący rażące nieprawidłowości lub
zaniedbania.
8. W przypadku odwołania Prezesa Fundacji, Rada Fundacji wyznacza
jednocześnie nowego Prezesa.
9. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzany przez Radę Fundacji.
Regulamin może określać inne funkcje członków Zarządu i zakres ich
odpowiedzialności (np. Wiceprezes, Dyrektor Biura, Dyrektor Techniczny
itd.).
10. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji,
a w szczególności:
1. uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich
realizacji;
2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie zasad wynagradzania
za pracę;
3. przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji;
4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, propagowanie celów Fundacji
i programów działania;
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5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
6. opracowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz
przedstawianie ich Radzie Fundacji i Radzie Nadzorczej.
7. przedstawianie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań
z działalności Fundacji.
11.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów
decyduje głos Prezesa Fundacji.
12.Zarząd Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia,
drogą obiegową lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Fundacji,
lub dwóch członków Zarządu łącznie.
14.Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne ciała wspierające
zarządzanie Fundacją, powoływać pełnomocników, doradców, ekspertów
oraz udzielać im pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli.
Pełnomocnictwo obejmujące oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może
zostać udzielone wyłącznie za zgodą Prezesa Fundacji.

§ 27.
Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Radę Fundacji na czas
nieokreślony. Nowi członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wniosek
Rady Nadzorczej lub z inicjatywy Rady Fundacji.
3. Rada Nadzorcza liczy od dwóch do pięciu członków.
4. W skład Rady Nadzorczej może wchodzić Fundator o ile nie jest członkiem
Zarządu i zawiesił lub zrezygnował z członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej:
1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Ustanie funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić na skutek:
1. śmierci,
2. rezygnacji,
3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
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4. odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.
7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady
Fundacji w przypadkach:
1. działania na szkodę Fundacji,
2. utraty praw publicznych,
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
4. utraty zaufania Rady Fundacji.
8. Tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony przez Radę
Fundacji
9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
aspektach jej działalności.
10.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. opiniowanie programów działania Fundacji,
2. kontrolowanie bieżących działań i ocena pracy Zarządu Fundacji,
3. coroczne kontrolowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
i merytorycznych Fundacji;
4. udzielanie Prezesowi i członkom Zarządu Fundacji absolutorium.
11.W celu sprawnego sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu, Rada
Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia
wszelkich dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących działalności
Fundacji, dokonywania rewizji majątku Fundacji, a także kontroli
finansowej Fundacji.
12.Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przeprowadzania co najmniej jednej
kontroli rocznie. Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli składane są
Radzie Fundacji.
13.Rada Nadzorcza nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na prace
Zarządu poza opisanym w p. 11 żądaniem dostępu do dokumentów
i wyjaśnień. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracach Zarządu,
Rada Nadzorcza kieruje swoje wnioski i rekomendacje do Rady Fundacji.
14.W sytuacjach wyjątkowych, Rada Nadzorcza ma możliwość wezwania Rady
Fundacji do pilnego ustosunkowania się do złożonego raportu. W
przypadku powołania się na tryb wyjątkowy opisany w niniejszym punkcie
statutu, Rada Fundacji jest zobowiązana do zwołania posiedzenia i podjęcia
wymaganych przez Radę Nadzorczą decyzji w terminie 21 dni. W razie nie
podjęcia działania przez Radę Fundacji w tym terminie, Rada Nadzorcza
może zgłosić nieprawidłowości do organu nadzoru – właściwego ministra.
15.Rada Nadzorcza może składać wnioski do Rady Fundacji o powołanie
i sfinansowanie pracy biegłych i ekspertów do pomocy przy kontroli
działalności Fundacji w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy.
16.Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku dwuosobowych
posiedzeń Rady Nadzorczej, decyzja musi zapaść jednomyślnie. W sytuacji,
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w której dwuosobowa Rada Nadzorcza nie jest w stanie dojść do
porozumienia i podjąć decyzji przez dwa kolejne posiedzenia, Rada
Fundacji jest zobowiązana do powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
17.Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych
z uczestnictwem w posiedzeniach, w tym kosztów podróży.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28.
Zmiana Statutu. Połączenie z inną fundacją
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zgodnie z zapisami
§25 p 12 i 15 w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji w tym Fundatora.
2. Zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd. Zmiany
Statutu mogą w szczególności dotyczyć nazwy Fundacji oraz celów, dla
realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie
założycielskim, przy czym do zmiany celów Fundacji wymagana jest zgoda
Fundatora, tak długo żyje Fundator.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić na zasadach
przewidzianych dla zmiany Statutu.

§ 29.
Fundacja może wraz z inną osobą prawną powoływać spółdzielnie socjalne osób
prawnych. Decyzję o powołaniu spółdzielni socjalnej podejmuje Zarząd Fundacji
w drodze uchwały.

§ 30.
Fundacja może tworzyć z innymi fundacjami i stowarzyszeniami konfederacje,
koalicje, klastry oraz przystępować do organizacji sieciowych działających
w Polsce i transgranicznych. Decyzję o udziale w takich organizacjach podejmuje
Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
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§ 31.
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku.
2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady
Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce
lub na świecie fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.
O szczegółach dotyczących przekazywania majątku zlikwidowanej Fundacji
decyduje uchwała Rada Fundacji.
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