Statut Fundacji „Babci Marysi”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja Babci Marysi ( zwana w treści Statutu Fundacją ) została ustanowiona aktem
notarialnym z dnia 31.08.2018, sporządzonym przez notariusza Justynę Włodarczyk w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Dąbrowskiego nr 42 w Częstochowie (Repertorium A nr
3511/2018).
2. Fundacja posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 t.j. ) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.), a nadto zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, a czas Jej trwania jest nieoznaczony.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz może posługiwać się
pieczęcią wskazującą jej nazwę, siedzibę oraz znak graficzny (logo).
§ 2.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister właściwy w sprawach
Pracy i Polityki Społecznej.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami.
3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą,
tworzyć zakłady i filie, przystępować do spółek oraz spółdzielni socjalnych, a także wchodzić
w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach.
Strukturę organizacyjną oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i filii Fundacji określa
właściwy Jej organ statutowy każdorazowo w treści stosownej uchwały konstytuującej każdą
z ww. jednostek Fundacji.

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji
§ 4.
Celem statutowym Fundacji jest:
1. Organizowanie przedsięwzięć i działań na rzecz osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, niesamowystarczalnych
życiowo, a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i
wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki.
2. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom starszym, chorym,
niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych,
ubogim, w tym udzielanie dotacji do opłat ponoszonych na opiekę domową i sprzęt oraz
usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie,
utrzymanie aktywności fizycznej, społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.
3. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu
oraz rehabilitacji.
4. Organizowanie działań w zakresie zaopatrzenia gospodarstwa domowego na rzecz osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego seniorów, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
senioralnym, w tym telemedycyny i teleopieki.
7. Popularyzacja idei opieki senioralnej.
8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju osób
starszych i niepełnosprawnych.
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: opieka senioralna,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu senioralnego, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób starszych i inwalidów.
10. Przygotowanie i prowadzenie programów aktywizujących seniora, wpływających na
poprawę jakości życia osób starszych.
11. Promocja wolontariatu.

12. Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom
zagrożonym długotrwałym bezrobociem.
13. Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
14. Wspomaganie i promowanie edukacji w zakresie opieki senioralnej;
15. Prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i
środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej,
środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów opieki,
zakładów opieki leczniczej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej, i innych form wsparcia
i rehabilitacji indywidualnych i grupowych;
16. Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów);
17. Organizacja praktyk i staży zawodowych we współpracy ze szkołami pedagogicznymi;
18. Organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących cele Fundacji;
19. Doradztwo w zakresie senioralnej opieki długoterminowej.
20. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu likwidację barier architektonicznych
poprzez dostosowanie domów, mieszkań, łazienek, podjazdów do możliwości osób starszych
i niepełnosprawnych.
§ 5.
1.Cele statutowe Fundacja realizuje przez:
1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, szkoleń,
dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy i zdobywania dodatkowych kwalifikacji,
2. organizowanie bezpośredniego i pośredniego doradztwa na rzecz osób niesamodzielnych
(chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich ) w zakresie wyboru dla nich
odpowiedniego rodzaju opieki,
3. organizowanie doradztwa w zakresie standardów świadczeń opiekuńczych i metod pracy
w sferze opieki domowej,
4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na
rzecz osób niesamowystarczalnych ( chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z
różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;),
5. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w
tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób

prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących,
wspomagających lub organizujących działalność w zakresie opieki domowej; domów opieki;
ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi,
ubogimi oraz z różnych przyczyn zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
6. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy w zakupie sprzętu, urządzeń, ruchomości,
wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach adaptacji lub modernizacji mieszkań, domów,
podjazdów, miejsc stałego pobytu osób niesamowystarczalnych,
7. organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu w
placówkach opiekuńczych osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich w kraju i za
granicą,
8. organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych imprez charytatywnych (w tym również marszy, kwest, zbiórek pieniędzy
na określone cele), artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również
szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także
imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno – wypoczynkowym,
9. organizację, wspieranie i dofinansowywanie szkoleń i działań propagujących wiedzę o:
problemach, procesach życiowych człowieka, chorobach wieku starczego,
niepełnosprawności; metodach postępowania z osobami niesamowystarczalnymi;
możliwościach leczenia, metodach i standardach opieki, włączając w to organizację i
dofinansowanie szkoleń dla podmiotów ( osób prawnych i jednostek nie posiadających
osobowości prawnej) oraz osób indywidualnych, chcących prowadzić szkolenia lub
wykonywać zawód lub usługę opiekuna osobistego/ asystenta osoby niesamowystarczalnej
w sposób profesjonalny.
10. podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia; aktywizacja
zawodowa i społeczna osób niesamowystarczalnych, ubogich.
11. wspieranie materialne i merytoryczne tworzenia nowych miejsc wypoczynku,
zamieszkania, rekreacji, aktywności społecznej, zdobywania nowych umiejętności i
kwalifikacji oraz miejsc pracy i możliwości zarobkowania przez te osoby;
12. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
13. inicjowanie i podejmowanie działań finansowanych przez Fundację na rzecz
wprowadzania standardów jakościowych oraz poprawy poziomu świadczonych usług przez
firmy zajmujące się opieką domową i prowadzeniem domów opieki;
14. budowę i prowadzenie domów opieki;

15. prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc
społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapeutyczną dla osób
wykluczonych społecznie oraz chorujących fizycznie i psychiczne, w tym m.in.: świetlic
terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów
samopomocy, domów pomocy społecznej, domów kultury, hosteli, klubów i warsztatów
terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia oraz
rehabilitacji indywidualnej i grupowej;
16. działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
a nadto kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i
przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
17. organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego oraz
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i rodzinnych;
18. podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla osób starszych.
niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym m.in. inicjowanie przedsięwzięć
gospodarczych, współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami systemu oświaty w zakresie
praktyk i staży zawodowych;
19. organizowanie poradnictwa w zakresie podjęcia zatrudnienia, przekwalifikowania,
podjęcia dodatkowej edukacji, a nadto organizacja szkoleń, warsztatów oraz innej formy
pomocy bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy;
20. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla
podopiecznych Fundacji,
21. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony i promocji
zdrowia, w tym pomoc w leczeniu, zaopatrzeniu w materiały pielęgnacyjne, leki oraz sprzęt
rehabilitacyjno-leczniczy, organizowanie zbiórek leków oraz sprzętu, a także środków
finansowych potrzebnych na ich zakup;
22. organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji;
23. prowadzenie galerii oraz organizacja edukacji kulturalnej i promocja kultury;
24. organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej, wspieranie oraz
samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pomocy społecznej oraz
współpraca ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi z kraju i zagranicy;
25. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz współpracować z

innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizację celów
Fundacji.
3. Fundacja może przyznać osobie prawnej lub fizycznej odznakę „Sponsor Fundacji Babci
Marysi”, które dokonały na rzecz Fundacji jednorazowej darowizny w wysokości co najmniej
10.000,- zł.
4. Fundacja może przyznać osobie prawnej lub fizycznej szczególnie zasłużonej dla Fundacji
medal honorowy „Przyjaciel Seniorów.”
5. Zarówno odznaka jak i medal, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej mają charakter
osobisty, posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby fizyczne i prawne, którym zostały
przyznane.
Rozdział 3
Działalność gospodarcza
§ 6.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
1. Usługi z zakresu opieki społecznej z zakwaterowaniem (PKD Dział 87 ) oraz bez
zakwaterowania ( PKD Dział 88 ), z wyłączeniem opieki dziennej nad dziećmi 88.91;
2. Usługi opieki zdrowotnej w zakresie, między innymi praktyki pielęgniarek i położnych oraz
lekarzy (PKD Dział 86 ), z wyłączeniem działalności szpitali 86.10.Z, praktyki lekarskiej
dentystycznej 86.23.Z, działalności pogotowia ratunkowego 86.90.B, działalności
fizjoterapeutycznej 86.90.A oraz pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowanej 86.90.E
3. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z;
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 41.20.Z
5. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.1;
6. Sprzątanie obiektów PKD 81.2;
7. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ( PKD Dział 68);
8. Sprzedaż hurtowa z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD Dział 46 );

9. Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD Dział 47 ).
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD
47.91.Z
11. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
12. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (...)
§ 7.
1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione
organizacyjnie przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady i inne placówki.
2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
§ 8.
1.Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym udzielanie wszelkiej pomocy rodzinom i osobom starszym,
chorym, niepełnosprawnym oraz wyrównywania szans tych osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
4) działalności na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych, w tym działalności fizjoterapeutycznej, promocji higieny oraz
popularyzacja idei opieki senioralnej;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) udzielanie pomocy prawnej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym;
2.Wszystkie przychody uzyskane przez Fundację z tytułu odpłatnej działalności pożytku
publicznego, jak również wszelkie dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności
gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na prowadzenie działalności statutowej i nie
mogą być przeznaczone do podziału między Fundatorów.

§ 9.
Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym
zakresie:
1) działalność wydawnicza zmierzająca do promocji opieki senioralnej;
2) działalność szkoleniowa,
3) organizowanie wycieczek turystycznych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych;
4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów na temat opieki
senioralnej;
5) działalność wspomagająca edukację;
6) wypożyczanie łóżek ortopedycznych, balkoników, koncentratorów tlenu itp.;
7) wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
8) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.
9) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym;
10) działalność charytatywna;
11) promocja i organizacja wolontariatu;
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozdział 4
Majątek i źródła finansowania Fundacji
§ 10.
1. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną
1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych i 0/100), która stanowić będzie fundusz założycielski
Fundacji. Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej
kwotę 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych i 0/100).
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem zapisów § 6
niniejszego Statutu. Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących.
Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd.
3. Poza funduszem założycielskim opisanym w ust. 1 powyżej, majątek Fundacji stanowią
również ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe
uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
Źródłami finansowania Fundacji są m.in.:
a) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
b) dochody z praw majątkowych;
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych (w tym organizowanych przez Fundację balów
charytatywnych);
d) dotacje z budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
e) darowizny, spadki oraz zapisy (w tym zapisy zwykłe i windykacyjne) krajowe i zagraniczne;
f) subwencje od osób prawnych krajowych i zagranicznych;
g) dochody z działalności gospodarczej ;
h) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
i) zysk z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.
§ 12.
1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z
ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
2. Dochody z tytułu dotacji, subwencji, darowizn, spadków oraz zapisów niniejszego Statutu,
mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, chyba że
ofiarodawcy postanowią inaczej.
§ 13.
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Fundacji składa jednoosobowo
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili
składania oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 14.
1. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest
rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o Rachunkowości.

Rozdział 5
Organy Fundacji
§ 15.
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu Fundacji oraz członka Rady Fundacji.
3. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo lub przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.
§ 16.
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego albo większej liczby członków, przy czym liczba ta nie
może być większa niż 5 osób.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa
Fundacji. W Zarządzie wieloosobowym funkcję Prezesa Fundacji pełni jeden z członków
Zarządu wyznaczony przez Fundatorów. W Zarządzie wieloosobowym Prezes Fundacji może
powołać jednego z członków Zarządu na funkcję Wiceprezesa Fundacji.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o Jego posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu wymagają większości kwalifikowanej
bądź jednomyślności. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. W
Zarządzie dwuosobowym do podjęcia uchwały konieczna jest jednomyślność obu jego
członków.
5. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez postanowienia
niniejszego Statutu do kompetencji Rady Fundacji. w szczególności:
a) przygotowywanie programów działania Fundacji;
b) administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn,
subwencji i zapisów na rzecz Fundacji;
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz składanie ich właściwemu
ministrowi;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków
przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
e) składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;

f) zmiana statutu Fundacji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Fundacji
b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes Fundacji samodzielnie; członek Zarządu
samodzielnie
c) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch innych
członków Zarządu działających łącznie.
7. Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji
określając jednocześnie zakres ich umocowania. Uchwała o powołaniu pełnomocnika oraz
określająca zakres udzielonego mu umocowania wymaga jednomyślności wszystkich
członków Zarządu.
8. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje inny członek
zarządu.
§ 17.
1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Fundatorów na czas określony nie
dłuższy jednak niż 10 lat. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje.
2. Członkowie Zarządu Fundacji za swoje działania odpowiadają przed Radą Fundacji i mogą
być odwołani na podstawie uchwały Rady Fundacji w przypadku działania na szkodę Fundacji
2a. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w
Zarządzie Fundacji; rezygnację należy złożyć co najmniej jednemu Członkowi Zarządu, który
potwierdza przyjęcie rezygnacji własnoręcznym podpisem.
3. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać zwrot kosztów, poniesionych w związku z
wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 18.
1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Fundacji należy:
a) propagowanie celów dla realizacji, których powstała Fundacja;
b) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Zarządu;
c) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji oraz przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności;

d) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 12. ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów ogólnej liczby Jej członków,
chyba że postanowienia niniejszego Statutu wymagają większości kwalifikowanej lub
jednomyślności.
§ 19.
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 5 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a) śmierci członka;
b) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi Fundacji, co najmniej 2 tygodnie
przed terminem rezygnacji;
c) odwołania członka z powodu działania na szkodę Fundacji.
§ 20.
1. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, choćby stosunek ten został zawiązany
w zakresie niedotyczącym sprawowania funkcji członka Rady Fundacji;
d) 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 GUS za rok poprzedni.
3. Członkowie Rady Fundacji składają pisemne oświadczenia o nieistnieniu przeszkód
opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Zabrania się w myśl art. 20 ust. 1 pkt. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy,

członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku na rzecz Fundatorów, 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 21.
Statut niniejszy może być zmieniony przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały powziętej
bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków. Zmiana statutu może dotyczyć
zmiany celów Fundacji.
§ 22.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po
uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
§ 23.
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po
uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
§ 24.
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od
daty ogłoszenia;
d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji;
e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż
całości lub części tego majątku
3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji zostanie
darowany instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 25.
Fundacja składa właściwemu ministrowi, corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok
ubiegły.
§ 26.
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

