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STATUT 

Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi 

z dnia 10 listopada 2017 roku 

tekst jednolity z dnia 3 grudnia 2019 roku, zawiera zmiany wprowadzone: 

- uchwałą Rady Fundacji z dnia 23 lutego 2018 roku 

- uchwałą nr 01/2019 Rady Fundacji z dnia 3 grudnia 2019 roku 

- uchwałą nr 01/2022 Rady Fundacji z dnia 28 lutego 2022 roku 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundację ustanawia Klaudiusz Edward Maślak. 

 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę: Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi. 

2. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona aktem 

notarialnym z dnia 10 listopada 2017 roku sporządzonym przez notariusza Marcina 

Dębskiego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Szerokiej 58/60  

lok. 2, Rep. A nr 13022/2017 i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

roku o fundacjach (Dz.U. Nr 21. Poz. 97 z późn. zm.). 

3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

4. Fundacja może używać skróconej nazwy PF Bracia Mniejsi, a także dla celów 

współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji są Czaple, gmina Żukowo (województwo pomorskie). 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
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3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju  

i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa 

trzeciego. 

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

5. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnym profilu działalności. 

 

§ 4 

Ministrem właściwym ze względu na główny cel działalności Fundacji jest minister 

właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. 

 

§ 5 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 6 

1. Fundacja opiera swą działalność w szczególności na pracy społecznej Fundatora  

i Wolontariuszy. 

2. Fundacja może zatrudniać pracowników. 

3. Fundacja może współpracować z innymi osobami na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

4. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi  

nagrodami i wyróżnieniami, osobom (fizycznym i prawnym oraz jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną), zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundacją lub dla 

samej Fundacji. 

 

§  7 

Fundacja może tworzyć i prowadzić placówki podległe Fundacji, a także przystępować do 

spółek lub łączyć się z inną fundacją o podobnym zakresie działań.  

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 8 
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1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (zwaną dalej ustawą o działalności pożytku 

publicznego) (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 

2. Głównym celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zwierząt,  

w szczególności działalność: 

a) na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz przeciwko przejawom 

znęcania się nad zwierzętami; 

b) w zakresie przeciwdziałania bezdomności i niedożywieniu zwierząt; 

c) ograniczająca niekontrolowany wzrost populacji zwierząt wolnożyjących; 

d) edukacyjna, w tym kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec 

świata zwierząt. 

3. Pozostałymi celami Fundacji są: 

a) działalność polegająca na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) ochrona i promocja zdrowia; 

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

f) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych  

w praktyce gospodarczej; 

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

h) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania; 

i) działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

j) działalność w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

k) organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i charytatywnej. 

 

§ 9 

1. Fundacja realizuje swoje główne cele  poprzez: 

a. organizację schronisk dla zwierząt; 
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b. współdziałanie z istniejącymi schroniskami dla zwierząt; 

c. pomoc weterynaryjną; 

d. działalność adopcyjną zwierząt; 

e. organizowanie szkoleń, warsztatów oraz akcji edukacyjnych służących przede 

wszystkim zwiększaniu społecznej świadomości na temat praw zwierząt, 

przyczyn bezdomności zwierząt i sposobów ich rozwiązywania, programu 

sterylizacji i kastracji; 

f. współpracę i pomoc innymi organizacjom lub ludziom działającym na rzecz 

zwierząt, w szczególności bezdomnych; 

g. działalność terapeutyczną z udziałem zwierząt (np. dogoterapia, felinoterapia) 

h. realizowanie programu sterylizacji i kastracji; 

i. podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień  

o możliwości popełnienia czynu zabronionego, występowanie przed sądami 

oraz innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, 

współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu  

i zwalczaniu czynów zabronionych wymierzonych przeciwko prawom 

zwierząt oraz w celu ochrony praw zwierząt; 

j. organizowanie zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych wspomagających 

schroniska dla zwierząt, organizacje zajmujące się ochroną zwierząt oraz 

opiekunów bezdomnych zwierząt; 

k. lobbing na rzecz ochrony praw zwierząt. 

2. Fundacja realizuje swoje pozostałe cele poprzez: 

a. udzielanie porad prawnych; 

b. prowadzenie programów profilaktycznych, w szczególności badań 

przesiewowych pod kątem wczesnej diagnostyki skolioz oraz terapie skolioz 

dla osób wykluczonych; 

c. wsparcie rehabilitacji osób przewlekle chorych, z niepełnosprawnością oraz 

potrzebujących i wykluczonych, w szczególności poprzez organizację 

rehabilitacji lub wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego; 

d. wsparcie pieniężne lub rzeczowe osób potrzebujących, także poprzez 

organizowanie zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych; 

e. organizowanie aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku oraz 

wspieranie organizacji sportowych; 

f. organizowanie lub pośredniczenie w organizacji praktyk zawodowych; 
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g. współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie aktywizacji zawodowej 

uczniów oraz projektów badawczo-rozwojowych; 

h. organizowanie imprez turystycznych i integracyjnych dla osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem lub niepełnosprawnych, obejmujących także  

udział w widowiskach oraz korzystanie z oferty instytucji  kultury i sztuki; 

i. organizowanie, kursów, szkoleń, warsztatów oraz akcji edukacyjnych; 

j. organizowanie imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 

spotkania  mające na celu rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 

środowiskami działającymi na rzecz zagrożonych wykluczeniem  

i niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami,  rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, promowanie kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury  

i tradycji, w tym także skupianie wokół idei Fundacji lekarzy, naukowców, 

działaczy społecznych, reprezentantów kultury i sztuki oraz ludzi dobrej woli 

w kraju i za granicą; 

k. działalności w zakresie pozyskiwania ofert pracy i miejsc pracy dla osób 

zagrożonych społecznym wykluczeniem, osób niepełnosprawnych, osób 

wchodzących na rynek pracy, przedsiębiorców poszukujących kandydatów do 

pracy na stanowiska deficytowe na rynku pracy lub wymagające określonych 

kwalifikacji; 

l. organizację wydawnictw, w szczególności poradników i innych materiałów 

informacyjnych dotyczących problemów związanych z zakresem działalności 

Fundacji, łącznie z udostępnianiem tych informacji w trybie on-line; 

m. prowadzenie portali internetowych propagujących działalność związaną  

z celami fundacji; 

n. organizowanie zbiórek publicznych oraz przygotowanie i wysyłanie pomocy 

humanitarnej i rozwojowej, w szczególności poprzez przyjmowanie 

i wydawanie zasobów materialnych. 

3. W związku z realizacją celów Fundacja może ponosić wszelkie wydatki  

z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Statutu, a także 

stosować się do wytycznych odpowiednich programów pomocowych, jeżeli cele te  

mogą być  współfinansowane ze środków publicznych. 

 

§ 10 
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1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi działalność odpłatą  

i nieodpłatną pożytku publicznego. 

2. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku 

 

§ 11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora  

w kwocie pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),  

a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości  

i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej 

działalności. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych. 

 

§ 13 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. dotacji, subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji 

państwowych i osób prawnych; 

3. środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych 

organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych 

właściwymi przepisami; 

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 

5. odsetek bankowych,  papierów wartościowych;  

6. dochodów z statutowej odpłatnej  pożytku publicznego; 

7. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, o ile Fundacja ją podejmie. 
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§ 14 

1. Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 13 mogą być wykorzystane na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.  

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu lub 

odrzuceniu spadku składa Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji 

określonymi w niniejszym Statucie. 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

4. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji 

 

§ 15 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem 

zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników 

oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz 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, kurateli (zwanych 

dalej „osobami bliskimi”).  

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków władz 

Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być 

przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych. 

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków władz 

Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika 

bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków 

władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których 

uczestniczą Fundator, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby 

bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

IV. WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 16 
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Władzami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji; 

2. Rada Fundacji. 

 

 

V. ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków i jest powoływany na czas 

nieoznaczony. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a jeśli podjęcie decyzji przez 

Fundatora nie jest możliwe, to Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji 

zwykłą większością głosów. 

3. Zarząd wybiera jednomyślnie ze swego grona Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Pierwszego Prezesa Zarządu po ustanowieniu Fundacji wskazuje Fundator. Fundator 

ma także prawo powierzyć funkcję Prezesa Zarządu jedynemu Członkowi  Zarządu 

(nowo powołanemu lub obecnemu). 

5. W przypadku braku jednomyślności Zarządu co do wyboru Prezesa Zarządu zgodnie 

zasadą opisaną w ust. 3, Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. 

6. Fundator może odwołać cały Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, 

ubezwłasnowolnienia, pozbawienia praw publicznych, odwołania Członka Zarządu 

lub prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.   

8. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora (lub Radę Fundacji) następuje  

w przypadku: 

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu; 

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają 

należyte wypełnianie sprawowanej funkcji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych jednostkach 

organizacyjnych Fundacji.  
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7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie mogą otrzymywać 

wynagrodzenie. 

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją lub jednostką organizacyjną 

Fundacji w stosunku pracy lub innym cywilnoprawnym.  

9. Umowę z Członkiem Zarządu w imieniu Fundacji zawiera pełnomocnik powołanym 

uchwałą Rady Fundacji, przy czym pełnomocnikiem tym może być również Członek 

Rady Fundacji. 

10. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.  

11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 18 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania 

Fundacji, które nie zostały zastrzeżone na rzecz Fundatora lub Rady Fundacji. 

 

§ 19 

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu 

jednoosobowego uprawniony jest jedyny Członek Zarządu, w przypadku zaś 

Zarządu wieloosobowego konieczne jest współdziałanie dwóch Członków 

Zarządu łącznie. 

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając 

zakres ich umocowania. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów decydujące znaczenia ma głos Prezesa Zarządu. 

5. Do  zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

d. uchwalanie regulaminów lub innych aktów wewnętrznych obowiązujących w 

Fundacji; 

e. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania;  

f. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;  

g. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
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h. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków 

na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

i. podejmowanie decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;  

j. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji; 

k. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany Statutu 

Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji;  

l. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;   

m. przyznawanie wyróżnień, nagród, odznak honorowych osobom zasłużonym dla 

Fundacji;  

 

 

VI. RADA FUNDACJI 

 

§ 20 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniodawczym oraz sprawuje stały nadzór 

nad działalnością Fundacji i jej Zarządu. 

2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony. 

3. Wybór Członków Rady Fundacji odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

a. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator; 

b. kolejnych Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę 

funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Fundator lub 

osoba przez niego wyznaczona na piśmie; 

c. w przypadku śmierci Fundatora, Członków Rady Fundacji powołuje osoba 

wskazana przez Fundatora na piśmie lub – w przypadku jej braku – 

spadkobiercy Fundatora (lub w przypadku ich braku – następcy prawni 

spadkobierców Fundatora); 

d. osoba wskazana przez Fundatora na wypadek jego śmierci ma prawo 

wskazania na wypadek własnej śmierci na kolejną osobę uprawnioną do 

powoływania osób wchodzących w skład Rady Fundacji. Zasadę tę stosuję się 

także do każdej kolejnej osoby uprawnionej do powoływania osób 

wchodzących w skład Rady Fundacji. 

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu, ani pozostawać z nim 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 
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5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą nawiązywać z Fundacją stosunku pracy.  

7. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo 

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega wygasa. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa także z chwilą śmierci, rezygnacji, 

ubezwłasnowolnienia, pozbawienia praw publicznych, odwołania lub prawomocnego 

skazania za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.   

9. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku: 

a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady Fundacji; 

c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

d. zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób 

utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują 

utratę zaufania w stosunku do niego. 

10. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje zgodnie z zasadami opisanymi dla 

powołania kolejnych Członków Rady Fundacji. 

11. Rada Fundacji wybiera jednomyślnie ze swego grona Przewodniczącego.  

W przypadku braku porozumienia co do wyboru tej osoby, Przewodniczącego 

wskazuje Fundator lub inna wskazana zgodnie procedurą opisaną w ust. 3 osoba 

uprawniona do wyboru Rady Fundacji. 

12. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje                        

i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

13. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

14. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji mogą 

otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów. 

 

§ 21 

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

w roku. 
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2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej 

inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków 

Rady Fundacji. 

3. O planowanym terminie i miejscu posiedzenia Rady Fundacji, Przewodniczący 

zawiadamia wszystkich jej członków w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed 

planowanym terminem posiedzenia za pomocą listów poleconych lub zwykłych, 

faksu, telefonu, poczty internetowej lub innego środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Pomimo braku zawiadomienia w sposób opisany w 

niniejszym ust., posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć, jeżeli wszyscy jej 

Członkowie są obecni i żaden z Członków nie wnosi sprzeciwu co do odbycia 

posiedzenia oraz jego porządku. 

4. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji albo inny członek Rady 

Fundacji przez niego wskazany. 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady Fundacji. W przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenie 

ma głos osoby prowadzącej posiedzenie. 

7. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji zostaje podpisany co najmniej przez 

przewodniczącego posiedzenia. 

8. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

9. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator lub jego przedstawiciele, 

jak również członkowie Zarządu 

 

§ 22 

1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest 

uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji; 

b) żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień na 

każdy temat związany z funkcjonowaniem Fundacji; 

c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 
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2. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji 

oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu  

i pracowników Fundacji. 

 

§ 23 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu w przypadku, gdy podjęcie takiej 

decyzji  nie jest możliwe przez Fundatora 

2. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 

3. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

4. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych; 

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu 

absolutorium; 

8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwał o połączeniu z inną fundacją lub 

o likwidacji Fundacji; 

9. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;  

10. Ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu;  

11. Powoływania pełnomocnika do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu; 

12. Zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej 

działalności; 

13. Podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji  

w niniejszym Statucie. 

 

 

VII. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

§ 24 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji 

przez Fundatora lub w sytuacji w której nie jest to możliwe przez Radę Fundacji, co 

do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu Fundacji  

w rejestrze przedsiębiorców. 
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2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

3. Ewentualną nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej Fundacja przeznacza wyłącznie na działalność statutową. 

 

   

VIII. ZMIANA STATUTU 

 

§ 25 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.  

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch 

trzecich) głosów oddanych w obecności co najmniej 50% wszystkich Członków Rady 

Fundacji. 

3. Zmiany statutu określone w ust. 1 mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których 

Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

 

IX. POŁĄCZENIE Z INNĄ ORGANIZACJĄ 

 

§ 26 

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

celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu lub Fundatora.  

 

 

X. 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. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 



Strona 15 z 15 

 

 

§ 28 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, podjętej na wniosek Zarządu lub Fundatora.  

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej 

Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


