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Statut Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju  „Perła Galicji” 

(teks jednolity na dzień 11 grudnia  2015r) 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

Fundacja pod nazwą: Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju  „Perła Galicji” zwana dalej 

Fundacją została ustanowiona w dniu 27 maja 2013 roku aktem notarialnym numer 6605/2013 przez 

Notariusza Jerzego Oblera z Kancelarii Notarialnej przy ul. Dworskiego 20 w Przemyślu, przez: 

1. Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, reprezentowaną przez Rektora  

 dr hab. Inż. Łukasza Węsierskiego 

2. Panią Anetę Więch – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Order of Code,  

3. Pana Zbigniewa  Bednarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Fajek 

Mr Bróg,  

4. Fabrykę Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A w Przemyślu, reprezentowaną przez 

Prezesa Roberta Matuszyka 

5. Panią Martę Witowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy 

Prawnego  Marta Witowska 

Zwanych dalej Fundatorami. 

§2 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności na podstawie: ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 r,. o fundacjach (tj. Dz.U.1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Przemyśl. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§4 

W granicach określonych przez przepisy prawa, Fundacja za zgodą Rady Fundatorów może tworzyć 

przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do spółek. 
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§5 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§6 

1. Fundacja używa nazwy: Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej:  Fundacja „Perła Galicji”. 

3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem co najmniej nazwy i siedziby Fundacji. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy 

w językach obcych. 

 

§7 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy  

i Polityki Społecznej 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§8 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna  

w rozumieniu przepisów „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. 

 

§9 

1. Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczno - 

gospodarczego Przemyśla i regionu, inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych 

tworzących warunki równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, 

społecznego i kulturalnego. 

 

2. Celami szczegółowymi Fundacji są: 

a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

b) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, 

c) działalność charytatywna i dobroczynność, 

d) ochrona i promocja zdrowia, 

e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
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h) pomoc społeczna, w tym w szczególności w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

i) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym, 

j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

m) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

n) kultura fizyczna i sport, 

o) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,  

p) turystyka i krajoznawstwo, 

q) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji, 

r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

s) wspieranie wolontariatu, 

t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

u) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.  

v) wspieranie organizacji polonijnych   i Polaków poza granicami kraju 

 

§10 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez: 

1. Działalność promocyjno-informacyjną dotyczącą lokalnego rynku gospodarczego  

i walorów turystycznych Przemyśla i regionu dawnej Galicji, 

2. Organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych i kampanii promocyjnych, 

3. Wspieranie inicjatyw społecznych, wolontariatu oraz organizacji pozarządowych, 

4. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz przedsięwzięć na rzecz 

tworzenia nowych miejsc pracy, 

5. Wspieranie rozwoju osobistego, zawodowego i edukacji przez całe życie, 

6. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie turystyki, ekologii, ochrony środowiska  

i zrównoważonego rozwoju, 

7. Wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),  w szczególności  

z branży turystycznej, gastronomicznej i informatycznej, 

8. Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,  naukowo – technicznej, badawczej, oświatowej, 

w tym również polegającej na kształceniu uczniów i studentów, 

9. Fundowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, 

10. Wspieranie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, 
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11. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej, 

12. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

13. Organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

imprez charytatywnych, artystycznych, turystycznych, w tym wernisaży, festiwali, wystaw  

i koncertów, jak również kursów, szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, 

publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym, 

14. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych (w tym inwalidów), 

15. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie integracji europejskiej oraz równości szans  

w szczególności kobiet i mężczyzn, 

16. Współpracę z Polonią i Polakami poza granicami kraju, w szczególności współpraca z krajami 

Euroregionu Karpackiego, 

17. Wspieranie i promowanie produkcji i sprzedaży produktów regionalnych, kuchni regionalnej  

i twórców lokalnych, 

18. Promocja historii regionu dawnej Galicji i Przemyśla, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

19. Działalność oświatową i edukacyjną; 

20. Działalność wydawniczą; 

21. Działalność promocyjną i informacyjną; 

22. Działalność stypendialną; 

23. Działalność sportową i kulturalną w tym prowadzenie instytucji  kultury  

24. Prowadzenie placówek, w tym w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, zakłady 

aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej; 

25. Działalność doradcza; 

26. Wsparcie logistyczne innych podmiotów; 

27. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami 

samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;  

28. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;  

29. Promocja i organizacja wolontariatu;  

30. Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji; 

31. Udzielanie pomocy finansowej; 

32.  Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez; 

33. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;  

34. Prowadzenie sklepu internetowego; 

35. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną; 
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36. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, 

podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. 

 

 

Rozdział III. Maj ątek Fundacji 

 

§11 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 13.500 zł (słownie: trzynaście 

tysięcy pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski. 

2. Na realizację celów Fundacji przeznacza się kwotę: 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset 

złotych) zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację dodatkowo kwotę: 5.000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

4. Dochody Fundacji zwiększające  jej majątek pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację; 

b) dotacji, datków, grantów i subwencji; 

c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych; 

d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 

e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi; 

f) odsetek bankowych; 

g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji; 

h) przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;  

i)  nieruchomości i ruchomości nabytych przez fundację w toku jej działania; 

j) dochodów z praw majątkowych; 

k) innych dochodów z majątku Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§12 

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

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznacza się na cele statutowe. 
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§13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na działalność 

statutową. 

 

§14 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1.  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej 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. wykorzystywaniu majątku 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. dokonywaniu zakupu 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. 

 

 

Rozdział III a. Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§15 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu  

z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

w szczególności w zakresie: 

1) Zakwaterowanie, 

2) Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 

3) Działalność wydawnicza, 
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4) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych, 

5) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych , 

6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana , 

7) Działalność usługowa w zakresie informacji , 

8) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 

9) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem, 

10) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 

11) Badania naukowe i prace rozwojowe, 

12) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 

13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

14) Wynajem i dzierżawa, 

15) Działalność związana z zatrudnieniem , 

16) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane , 

17) Działalność detektywistyczna i ochroniarska , 

18) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni , 

19) Działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej , 

20) Edukacja , 

21) Opieka zdrowotna , 

22) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem , 

23) Pomoc społeczna bez zakwaterowania , 

24) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 

25) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, 

26) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 

27) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna , 

28) Działalność organizacji członkowskich , 

29) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 

30) Pozostała indywidualna działalność usługowa , 

31) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, oraz obszarów i obiektów ochrony 

przyrody, 

32) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 

33) Wytwarzanie energii elektrycznej. 

2. Działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji zostanie przez fundację podjęta po ich uzyskaniu. 
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3. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizacje celów statutowych Fundacji  

i rozwój jej działalności gospodarczej 

 

§16 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, a także za pośrednictwem 

wyodrębnionych przez siebie jednostek organizacyjnych, których sposób  

i zakres działania określa Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanowić regulamin 

organizacyjny dla utworzonych jednostek organizacyjnych, dla każdej jednostki z osobna lub dla 

wszystkich wspólnie. 

2. Utworzone jednostki organizacyjne podlegają Zarządowi Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych. Kierownicy 

jednostek organizacyjnych mogą być odwołani w każdym czasie. 

4. Zarząd Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych i nad działalnością 

ich kierowników. 

 

 

Rozdział IV. Władze i organy Fundacji 

 

§17 

1. Władzami Fundacji są: 

1) Rada Fundatorów, 

2) Zarząd Fundacji 

2. Organem Fundacji jest: 

1) Rada Programowa Fundacji 

 

 

Rozdział IV a. Rada Fundatorów 

 

§18 

1. Rada Fundatorów jest organem nadzoru Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego  

i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania swoich obowiązków. 

2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy (przedstawiciele Fundatorów po jednym  

w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych), lub osoby wskazane 

przez Fundatorów. 

3. Funkcja członka Rady Fundatorów pełniona jest społecznie bez prawa do wynagrodzenia. 

Członkom Rady Fundatorów przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku  

z wykonywaniem czynności na rzecz Fundacji. 
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4. Rada Fundatorów może również uchwałą powołać do swojego grona osoby fizyczne lub osoby 

prawne, które dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w inny sposób 

wspomagają działalność Fundacji. 

5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundatorów następuje z chwilą złożenia rezygnacji na piśmie, 

śmierci lub utraty bytu prawnego.  

 

§19 

Do zadań Rady Fundatorów należy w szczególności: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją. 

2. Uchwalanie Statutu Fundacji i jego zmian. 

3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o ich 

zatrudnieniu. 

5. Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji. 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z  Zarządu z działalności Fundacji oraz 

udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji. 

7. Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji. 

8. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd planów działania Fundacji. 

9. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych 

środków. 

10.  Ustalenie zakresu czynności członków Zarządu. 

11.  Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji 

i innych. 

12.  Wyrażanie zgody w formie pisemnej uchwały: 

a) na zbywanie, obciążanie i  nabywanie nieruchomości oraz  majątku trwałego o wartości 

powyżej 10.000 zł netto  (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

b) zaciąganie kredytów powyżej kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

c) udzielanie poręczeń, 

d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem powyżej kwoty 50.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) , 

13.  Nadzór nad działalnością członków Zarządu Fundacji. 

14. Występowanie z wnioskami do Zarządu Fundacji w sprawach dotyczących Fundacji. 

15. Powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów z Członkami Zarządu Fundacji, 

a w szczególności umów z zakresu prawa pracy. 
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§20 

1. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracą Rady  

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 5 lat. Przed upływem tego terminu Rada Fundatorów 

może odwołać Przewodniczącego w głosowaniu tajnym z ważnych przyczyn.  

 

§21 

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Każdy z członków Rady Fundatorów 

posiada jeden głos. 

2. Rada Fundatorów zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał, przy czym terminy 

posiedzeń należy ustalić w sposób umożliwiający wywiązanie się przez Fundację  

z nałożonych na nią obowiązków. 

3. Z posiedzenia Rady spisuje się protokół. 

4. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje się z zachowaniem formy pisemnej z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane także pocztą elektroniczną, 

jeżeli członek Rady Fundatorów uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który 

zawiadomienie powinno być wysłane. 

5. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. 

6. Żaden z Członków Rady Fundatorów nie ma prawa głosowania w sprawach dotyczących jego 

osoby (sprawy osobowe). 

7. Na wniosek co najmniej 2 członków Rady Fundatorów można żądać zwołania posiedzenia Rady, 

składając na ręce Przewodniczącego Rady stosowne oświadczenie. Jeśli Przewodniczący nie 

zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania oświadczenia posiedzenie mogą 

zwołać samodzielnie członkowie Rady, którzy złożyli takie żądanie. 

8. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada również Zarząd Fundacji. Przepis ust.6 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Członkowie Rady Fundatorów mogą głosować na posiedzeniu przez pełnomocników. 

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności dołączone do 

protokołu z posiedzenia Rady. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Fundacji lub 

pracownik Fundacji. 

10. Uchwały Rady Fundatorów zapadają, przy obecności co najmniej połowy członków Rady,  

zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, z wyjątkiem uchwał  

w sprawie likwidacji Fundacji lub w sprawie zmiany Statutu, do powzięcia, których wymagana 

jest większość 2/3 głosów zarejestrowanego składu Rady Fundatorów. W razie równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zapraszani  na posiedzenia Rady.  

12. Niezbędne koszty zwołania i odbycia posiedzeń Rady ponosi Fundacja. 
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Rozdział IV b. Zarząd Fundacji 

 

§22 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy skład  Zarządu powołują Fundatorzy. 

2. Zarząd powoływany jest na 5 letnią wspólną, kadencję. 

3. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą: upływu kadencji, pisemnej rezygnacji  członka 

Zarządu złożonej Przewodniczącemu Rady Fundatorów, albo w skutek odwołania przez Radę 

Fundatorów. 

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, lub umów 

cywilnoprawnych. 

 

§23 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje  Fundację na zewnątrz. 

2. Zarząd odpowiada przed Radą Fundatorów za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość, celowość, racjonalność działań podejmowanych przez Fundację. 

3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w razie równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo, a gdy Zarząd jest wieloosobowy dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

§24 

Do kompetencji Zarządu Fundacji w szczególności należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, podejmowanie decyzji i wszelkich działań  

w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla innych organów Fundacji. 

3. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia  

i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

4. Uchwalania rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu  

o założenia uchwalone przez Radę Fundatorów. 

5. Realizowanie programów działania Fundacji. 

6. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami  

o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą  
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o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a  następnie przedkładanie ich do 

zatwierdzenia przez Radę Fundatorów. 

7. Realizacja szczególnych decyzji  darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

8. Realizowanie uchwał Rady Fundatorów. 

9. Przedstawianie Radzie Fundatorów propozycji w sprawach: 

 - zmian w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;  

 - zakupu i sprzedaży majątku trwałego Fundacji. 

10.  Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem do kompetencji 

Rady Fundatorów. 

11. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału 

Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

12. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji. 
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Rozdział IV c. Rada Programowa 

 

§25 

1. Członków Rady Programowej  powołuje i odwołuje  Rada Fundatorów. Powołanie następuje na 

czas nieokreślony. 

2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, 

które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo. 

3. Członkowstwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji lub odwołania. 

4. Odwołanie Członka Rady Programowej następuje w wyniku: 

a) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności   prawnych; 

b) zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają, bądź  

w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej albo 

powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej. 

 

§26 

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo - doradczym Fundacji. 

2. Funkcja członka Rady Programowej pełniona jest społecznie bez prawa do wynagrodzenia. 

3. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

a) przedstawienie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności 

Fundacji; 

b) pomoc w opracowywaniu projektów, 

c) wspieranie programów realizowanych przez Zarząd. 

 

§27 

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  

w roku. 

2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 

członków Rady Programowej, bądź na wniosek Rady Fundacji. 

3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów  

w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej. W przypadku równej ilości 

głosów przeważa głos prowadzącego obrady. 

4. Niezbędne koszty zwołania i odbycia posiedzeń Rady ponosi Fundacja. 
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Rozdział V. Rozwiązywanie i likwidacja Fundacji 

 

§28 

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

w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały, podjętej 

większością 2/3 głosów zarejestrowanego składu Rady Fundatorów. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz j wskazanej przez Radę Fundatorów 

organizacji non profit o celach zbieżnych z celami Fundacji. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§29 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 

§30 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do KRS. 

 

 

 


