
Skrztuszewo, dnia 9.09. 2017 roku  
UCHWAŁA FUNDATORA  
O ZMIANACH W STATUCIE FUNDACJI Z DNIA 3 STYCZNIA 2013 ROKU  
Działając jako Fundator - Michał Bernard Wojtczak, zamieszkały 62-256 Skrzetuszewo 54 legitymujący się 
dowodem osobistym o nr APK 017032, posiadającym nr PESEL 560803691, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm) oraz §23 Statutu „Fundacji PATRIA”, 
oświadczam iż wprowadzam zmiany w Statucie „Fundacji PATRIA” (Skrzetuszewo 54, 62-280 Kiszkowo, KRS 
184999) w zakresie:…..  

 
 

Statut 
Fundacji PATRIA 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Fundacja Patria, zwana w dalszej części Fundacją, została ustanowiona przez 

Fundatora dla realizacji celów społecznie użytecznych, aktem notarialnym z dnia 13 

stycznia 2004 sporządzonym w kancelarii notarialnej w Poznaniu. 

2. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia  

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz postanowieniami Statutu Fundacji.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000184999. 

§ 2. 
Nazwa Fundacji są prawnie zastrzeżone. 
 

§ 3. 
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skrzetuszewo. 

2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

jej granicami. 

§ 4. 
Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności. 
 

§ 5. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
 

§ 6. 
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 
podmiotami. 
 

§ 7. 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 
 

§ 8. 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z tytułami, 
innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zgodnie z przyjętymi 
zasadami. 



 
Rozdział 2 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 9. 
1. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz osób zagrożonych stygmatyzacją, 

wykluczeniem poprzez aktywizację społeczną, sport, udział w wydarzeniach kulturowych 

2. Celami Fundacji są: 

a. działalność na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym 
diagnostyka, rehabilitacja, organizacja wypoczynku, wspieranie edukacji i 
osiągnięć sportowych, kreowanie swojego miejsca w społeczeństwie, 

b. działalność na rzecz samodzielności, integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych 

c. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, społecznej we wszystkich 
grupach wiekowych 

d. działanie na rzecz upowszechniania dobrych wzorców i rozwiązań problemów 
społecznych na poziomie ogólnopolskim, w tym wspieranie organizacji not for 
profit 

e. wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki jako 
elementu integracji społecznej, we wszystkich grupach wiekowych 

f. promocja i organizacja wolontariatu, 
g. wspieranie projektów edukacyjnych służących kształtowaniu i rozwijaniu cech 

osobowości: współpracy, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, szacunku 
do państwa, umiejętności kreowania swojego miejsca w społeczeństwie, 

h. rozwój potencjału społeczności lokalnej, z wykorzystaniem znaczenia 
historycznego miejsca początków państwowości Polski i chrztu Mieszka I okolic 
Jeziora Lednica i walorów przyrodniczych Lednickiego Parku Krajobrazowego 

i. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości 
narodowej i obywatelskiej, kulturowej  

j. upowszechnianie i ochrona idei aktywności społecznej, wolności, praw człowieka 
i praw obywatelskich, 

k. identyfikowanie i definiowanie problemów społecznych związanych z obszarami 
działalności Fundacji, w tym współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, 
administracja publiczna, 

l. realizacja przedsięwzięć artystycznych, również o charakterze 
międzynarodowym, 

m. promocja RP za granica, rozwijanie współpracy i kontaktów miedzy 
społeczeństwami. 

 
3. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz 

innych podmiotach i organizacjach. 

4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

5. Cele Fundacji może zmienić, w przypadku niemożności ich realizacji, Zarząd w 

porozumieniu z Radą Fundacji, po akceptacji Fundatora. Prawo Fundatora jest 

niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. 

 



§ 10. 
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 
a. prowadzenie diagnostyki, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, np. hipoterapii, 

dogoterapii, działań prowadzących do wzrostu kondycji psychofizycznej dzieci, 
młodzieży, dorosłych 

b. prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb 
beneficjentów 

c. prowadzenie obozów edukacyjno – rehabilitacyjnych, spełniających jednocześnie 
funkcje integracyjne . 

d. współpraca z organizacjami o podobnym profilu w zakresie szeroko pojętej 
rehabilitacji, sportu, rekreacji 

e. praca edukacyjna z rodzicami i dziećmi 
f. prowadzenie mieszkań treningowych, dziennych domów pobytu, świetlic, 

szkoleń, testów kompetencyjnych dla osób aktywnie poszukujących swojego 
miejsca społecznego, zawodowego. 

g. współpraca z administracja publiczna, biznesem, organizacjami NGO w zakresie 
przygotowywania osób do pracy , w tym prowadzenie szkoleń, testy 
kompetencyjne 

h. wspieranie form aktywności prowadzącej do kreowania i utrzymywania miejsc 
pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej 

i. przygotowanie miejsc na terenie i wokół Fundacji Patria sprzyjających rekreacji i 
uprawianiu sportu 

j. wspieranie osób, w tym z niepełnosprawnością, w przygotowaniach do udziału w 
zawodach sportowych. 

k. organizacja struktur międzynarodowego wolontariatu w oparciu o statutowa 
działalność Fundacji Patria 

l. propagowanie idei wolontariatu jako formy uwrażliwienia i odpowiedzialności 
społecznej 

m. organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych pokazujących wagę 
współpracy, współodpowiedzialności, dążenia do realizacji celu grupy, na 
poziomie lokalnym i ogólnopolskim 

1. łączących tradycje z teraźniejszością, pokazujących lokalny potencjał 
2. podnoszących świadomość własnych korzeni, zobowiązań i praw z ich 

wynikających 
3. pokazujących kluczowa role aktywności społecznej w tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego. 
n. udział w pracach badawczych dotyczących problemów społecznych związanych 

z działalnością Fundacji 
o. organizacja koncertów, imprez artystycznych o charakterze lokalnym i 

międzynarodowym upowszechniających idee Fundacji Patria 
 
2. Fundacja realizuje swoje cele przyjmując następujące zasady działania: 

 
a. Uznaje zasadę równości i niezależności osób, organizacji, środowisk i instytucji; 
b. Utrzymuje niezależność od partii politycznych, organizacji religijnych bądź 

wyznaniowych 
 

Rozdział 3  
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 11. 

1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora oraz środki 
finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w 
trakcie jej działania. 



2. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności: 
 

a. darowizny, spadki i zapisy. 
b. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
c. dochody z majątku Fundacji,  

 
3. Fundator przeznacza na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w 

wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w tym na działalność gospodarczą 
Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 
1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 
 

4. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji 
oraz na koszty działalności Fundacji. 

 
§ 12. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 13. 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 14. 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 15. 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków Zarządy Fundacji, członków Rady Fundatora, pracowników 
Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 
członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 
Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
 

4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich 
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 
 

Rozdział 4  
Działalność pożytku publicznego 

 
§ 16 

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 



1. PKD 58.14.Z  

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w 

tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet, 

- wydawanie programów radiowych i telewizyjnych. 

 

2. PKD 72.20. Z  

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: 
- nauk społecznych, 
- nauk humanistycznych, 
- międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych. 
 

3. PKD 86.90.A  

- indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich 

dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż 

leczniczy, terapia ruchowa itp. 

 

4. PKD 88.30 Z 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

- działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- organizowanie programów wymiany studenckiej, 

- działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół. 

 

5. PKD 88.10.Z  

- pomoc społeczna bez zakwaterowania 

 

6. PKD 87.30.Z 

 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

 

7. PKD 88.99.Z  

 - pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży 
- działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność 
tego rodzaju, 
- konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych,  
- działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 
- działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych 
- placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy, 
 

§ 16a 
Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną 
działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 
1. PKD 93.11. Z  

organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych 
lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych 
 

2. PKD 93.12.Z  
zakładanie, prowadzenie klubów sportowych 
 

3. PKD 93.29.Z   

działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż 

 



4. PKD 55.20.Z.  

zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie 

wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających 

mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania 

lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w 

budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki 

kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. 

 

5. PKD 55.10.Z  

zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym 

sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów,  

 

6. PKD 85.51.Z   

kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. 
Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki 
nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. 
Kursy i zajęcia ujęte mają charakter formalnie zorganizowany 
- zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), 
- obozy sportowe, 
- zajęcia gimnastyczne, 
- szkoły nauki jazdy konnej, 
- naukę pływania, 
- działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, 
- kursy sztuk walki, kursy jogi, 
- kursy gry w karty (np. brydż). 
 

7. PKD 79.12.Z 

organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z 

kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, 

wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk 

teatralnych, muzycznych i sportowych. 

 

8. PKD 73.20. Z 

Podklasa ta obejmuje: 

- badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu 

zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę 

statystyczną uzyskanych wyników, 

- badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i 

społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników 

 

9. PKD 55.30.Z 

Podklasa ta obejmuje: 
- zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, 
wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych, 
- zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych, 
- zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów. 

 
Rozdział 5 

Działalność gospodarcza 
 

§ 16b  



1. PKD 88.99.Z    

- pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodziezy 

- działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego 

rodzaju, 

- konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych,  

- działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 

- działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, 

uchodźcom, imigrantom 

- działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych 

- placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy, 

- działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy 

wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. 

 

2. PKD 86.90.A  

- indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich 

dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż 

leczniczy, terapia ruchowa itp. 
 

3. PKD 88.30 Z 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

- działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- organizowanie programów wymiany studenckiej, 

- działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół. 
 

4. 88.10.Z - pomoc spoleczna bez zakwaterowania 
 

5. 87.30.Z - pomoc spoleczna z zakwaterowaniem 

 
Rozdział 6 

Organy i organizacja Fundacji 
 

§ 17 
Władzami Fundacji są: 
 
1. Rada Fundacji 

 
2. Zarząd Fundacji 
 

3. Walne Zgromadzenie Fundacji 
 
 

§ 18 
Rada 

 
1. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić: 

 

a. osoby fizyczne działające w imieniu własnym o uznanym dorobku w zakresie 
realizacji celów Fundacji  

b. osoby fizyczne działające jako przedstawiciele organizacji nie posiadającej 
osobowości prawnej lub grup nieformalnych, których cele są zbieżne z celami 
Fundacji 



c.  osoby prawne, których cele są zbieżne z celami Fundacji reprezentowane w 
Radzie przez upoważnioną do tego osobę fizyczną 

d. w posiedzeniu Rady Fundacji  z prawem do głosowania może uczestniczyć 

Fundator 

 

2. a. Nowi członkowie Rady są przyjmowani po uzyskaniu rekomendacji dwóch innych 

członków Rady i akceptacji w formie pisemnej (może być drogą mailową) zwykłej 

większości członków Rady 

b. osoby fizyczne reprezentujące podmioty prawne lub działające jako przedstawiciele   
§17, p. 1, składają pisemne upoważnienie, z którego wynika prawo do 
reprezentowania , zgodnie z wewnętrznymi  uregulowaniami danej organizacji 

 
3. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w Radzie jeden podmiot i dysponuje jednym 

głosem podczas glosowania. Jeden podmiot reprezentowany w Radzie może posiadać 

jednego przedstawiciela.. Podmioty maja prawo cofnięcia i zmiany upoważnienia w 

dowolnym momencie osoby reprezentującej ją w Radzie Fundacji, o czym pisemnie 

zawiadamiają Radę i Zarząd Fundacji 

4. Rada może powoływać członków doradczych, bez prawa udziału w głosowaniach Rady, 

na zasadach powoływania i odwoływania członków Rady 

5. Zawieszenie działalności w Radzie następuje na pisemny wniosek członka Rady, nie 

wymaga uzasadnienia 

6. Rada może zadecydować zwykłą większością głosów, na wniosek członka Rady lub 

Zarządu o odwołaniu członka Rady z powodu utraty osobowości prawnej członka Rady 

lub rozwiązania danej organizacji oraz braku aktywności ponad rok, naruszenia prawa, 

dobrych obyczajów, postanowień Statutu, uchwał Rady. 

7. W skład Rady wchodzi od pięciu do piętnastu osób, w tym, Przewodniczący Rady. 

8. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a. Akceptowanie głównych kierunków działań Fundacji 
b. Akceptowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji  
c. Zapoznawanie się z planami działania na kolejny rok, ich akceptacja pod kątem 

zgodności z realizacją celów statutowych 
d. Przyjmowanie i odwoływanie członków Rady 
e. Akceptowanie kandydatury prezesa Zarządu i jego wynagrodzenia jeżeli byłoby 

ono wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa GUS na rok poprzedni. 
 

9. Do obowiązków członków Rady Fundacji należy upowszechnianie informacji o 

działalności Fundacji w zakresie otwierającym potencjalne możliwości współpracy 

różnych środowisk w obszarach objętych działaniami Fundacji 

10. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Rady, 

podpisuje w jej imieniu uchwały, pośredniczy w jej kontaktach z Zarządem, zwołuje 

posiedzenia Rady 

11. Przewodniczący może upoważnić inna osobę wchodzącą w skład Rady do działania w 

swoim imieniu. Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata.  

12. Zebrania Rady w trybie zwyczajnym zwoływane są raz w roku, zawiadomienie o dacie i 

miejscu minimum 21 dni od daty spotkania.  



13. Przekazywanie wszelkich informacji i akceptacja dokumentów w ciągu roku może 

odbywać się również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej – 

wysyłanej na adresy  wskazane w deklaracji członkowskiej  

14. Członkowie Rady Fundacji otrzymują pisemne raporty z realizacji planów rocznych dwa 

razy do roku: w pierwszej połowie roku na zebraniu Rady raport merytoryczny i 

finansowy z poprzedniego roku i na zakończenie roku kalendarzowego – raport 

merytoryczny  na wskazany adres. 

15. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym lub w charakterze 

organizacyjnym pracownicy Fundacji lub inne osoby upoważnione do udziału przez 

Zarząd i Radę. 

16. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie 

Fundacji. Członkowie Rady Fundacji: 

a. Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości 
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,  

b. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 
kosztów  

 
§ 19. 

Zarząd 
 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje 
Fundacje na zewnątrz. Składa się z jednej do trzech osób i jego kadencja trwa 6 lat. 
Można być członkiem zarządu nie więcej niż dwie kadencje. 
 

2. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
 
3. Kandydatury na Prezesa może składać Rada Fundacji, Fundator, urzędujący Zarząd. 

Kandydatura jest zatwierdzana poprzez większościowe głosowanie przez Radę Fundacji 
w formie pisemnej , uchwała podczas spotkania lub drogą mailową. 

 
4. Prezes ma prawo powołać pozostałych członków Zarządu, proponuje strukturę Fundacji. 
 
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 
 

a. Proponowanie strategii na całą kadencję, jej roczne modyfikacje, realizacja celów 
statutowych i budżetowych 

b. Kierowanie bieżąca działalnością, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie 
Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu 

c. Ustalanie i realizacja rocznych planów finansowych, 
d. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków 
e. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

przedstawianie ich Fundatorowi i Radzie Fundacji 
f. Powoływanie biura Fundacji, zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad 

zatrudnienia i pracy 



g. Powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych do realizacji projektów, 
uchwalanie regulaminu ich działalności i zasad rozliczania 

 
                              REPREZENTACJA 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa: 

a. w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu - samodzielnie, 
b. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu 

Fundacji uprawnieni są 
a) gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem 

zobowiązania o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł 
/pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – 1 /jeden/ Członek Zarządu– samodzielnie, 

b) gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem 
zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł /pięćdziesiąt 
tysięcy złotych/ – 2 /dwaj/ Członkowie Zarządu –  łącznie. 

 
 

Rozdział 7  
Fundator 

 
§20 

1. Fundator może wnioskować  o zmianę celów Fundacji 
 

2. Zmiana celów Fundacji zawsze musi podlegać akceptacji Fundatora 
 
3. Fundator może uczestniczyć w spotkaniach Rady Fundacji na zasadach pełnoprawnego 

członka Rady 
 
4. Prawa Fundatora są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu. 

 
 

Rozdział 8 
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji, polaczenia z inną fundacją 

 
§ 21. 

Zmiana Statutu 
 

Decyzja dotyczące zmian statutu, w tym zmiana celów działania Fundacji oraz rozwiązania 
Fundacji lub połączenia z inna fundacja wymagają większości 2/3 głosów członków Rady 
 

§ 22. 
Likwidacja Fundacji 

 
1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona 

likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji. 
 

2. W uchwale o rozwiązaniu Fundacji, Rada określa termin rozpoczęcia likwidacji, powołuje 
likwidatorów oraz wskazuje przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji na 
cele zgodne z jej celami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 23. 

Połączenie Fundacji 
 



1. Dla dokonania połączenia Fundacji z inną fundacją niezbędna jest zbieżność celów 
statutowych, a następnie zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy Fundacją oraz 
fundacją bądź fundacjami, z którymi ma nastąpić połączenie, zawierającego co najmniej: 

a. wskazanie fundacji, z którą nastąpi połączenie, 
b. wskazanie daty, z którą nastąpi połączenie fundacji, 
c. wskazanie, która z dotychczasowych fundacji zostanie wykreślona  

z Krajowego Rejestru Sądowego, 
d. zobowiązanie się fundacji pozostałej po połączeniu do przejęcia wszelkich 

zobowiązań fundacji, która po połączeniu zostanie wykreślona z Krajowego 
Rejestru Sądowego 
 

2. Załącznikami do porozumienia winny być sprawozdania finansowe łączących się 
fundacji sporządzone na dzień zawarte tego porozumienia. 

 
3. Na podstawie zawartego porozumienia uprawnione organy łączących się fundacji 

podejmą stosowne uchwały w przedmiocie połączenia się. 
 
4. Zarządy łączących się fundacji zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenia  

o połączeniu oraz ewentualne wnioski (w szczególności o wykreślenie fundacji  
z Krajowego Rejestru Sądowego) do Sądu. 

 
§ 24. 

Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy 

ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
inne obowiązujące przepisy prawne.  

 
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 
 


