
 

 

Sędziszów, dnia 10 grudnia 2013 r. 
ze zmianami z dnia 14 listopada2014 r.; 

z dnia 5 marca 2018 r. 

 

 

STATUT FUNDACJI 

pod nazwą 

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ 

Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE 

Tekst jednolity 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja Perspektywy i Rozwój, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 

1) Annę Trzcińską, 

2) Edytę Kunicką, 

3) Iwonę Kwiecień, 

aktem notarialnym (Repertorium A Nr 4865/2013) sporządzonym dnia dziewiątego grudnia dwa 

tysiące trzynastego (09.12.2013) roku przed NotariuszemKatarzyną Dudekw Kancelarii Notarialnej  

w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 2. 

2. Siedzibą Fundacji jest Sędziszów. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w 

zakresieokreślonym obowiązującymi przepisami. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych. 

5. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 

terenowe (biura, oddziały i inne placówki). 

6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

7. Fundacja używa znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest 

chroniony prawem. 

8. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: FPiR. 

9. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. pracyi polityki 

społecznej. 
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§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów: 

1) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991r., nr 46, poz. 203 

z późniejszymi zmianami), 

2) Innych aktów prawnych regulujących działalność fundacji, zawartych w niniejszym 

Statucie. 

§ 3 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 4 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym w konkursach 

organizowanych przez Fundację oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

wyznaczonych przez Fundację lub dla samej Fundacji.  

 

§ 6 

Ideą Fundacji jest w szczególności efektywne wykorzystywanie potencjałów rozwojowych regionu  

w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę 

kapitału społecznego. 

 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 7 

1. Celem Fundacji jest: 

1) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 

2) Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej; 

3) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i terapii (w tym dzieci  

i osób niepełnosprawnych); 

4) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

5) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

6) Działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

7) Pobudzanie i wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego, miejskiego i wiejskiego,  

w szczególności inwestycji umożliwiających tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc 

pracy; 

8) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego, inicjatyw  

i demokracji lokalnej oraz wzrostu społecznej aktywności i odpowiedzialności; 

9) Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz 

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

10) Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską; 
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11) Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia  

w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, 

kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków 

pracy w już istniejących; 

12) Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, 

popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu zdrowia oraz współpraca  

z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym 

zakresie; 

13) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich, w szczególności poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, 

wspierane działalności rolniczej i przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz dostosowanie 

gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej; 

14) Wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowywaniem terenów wiejskich; 

15) Wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości, w szczególności na obszarach 

wiejskich; 

16) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; 

17) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;  

18) Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

19) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

20) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury 

społecznej, poprawy jakości i dostępu do usług publicznych;  

21) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wzmocnienie potencjału podmiotów 

świadczących usługi społeczne oraz rozwój ekonomii społecznej; 

22) Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia; 

23) Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; 

24) Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

25) Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu poprawę gospodarowania odpadami oraz 

poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej; 

26) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wspieranie 

efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego;  

27) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz popieranie 

badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego; 

28) Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość 

społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego; 

29) Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki; 

30) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

31) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości  

w działaniach najważniejszych infrastruktur sieciowych;  

32) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 

33) Działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, 

w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 
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pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy; podejmowanie działań 

wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich 

udziałem; 

34) Działalność na rzecz rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr gospodarki 

wspierającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości; 

35) Wspieranie włączenia społecznego w tym rewitalizacji fizycznej, gospodarczej  

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;  

36) Przeciwdziałanie problemowi ubóstwa, bezrobocia oraz marginalizacji grup 

defaworyzowanych; 

37) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

38) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach mających na celu inwestowanie  

w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez poprawę dostępności  

i podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz zwiększenie dopasowania 

systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się 

poprzez praktykę i przyuczanie do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia; 

39) Wspieranie działalności, której celem jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu 

oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające 

podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów 

kwalifikacji oraz programów nauczania; 

40) Wspieranie działalności zmierzającej do wzmocnienia i rozwoju potencjału,  

w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych, jak również działania zmierzające do 

osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających 

kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy; 

41) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach umożliwiających wejście na rynek pracy 

absolwentom uczelni wyższych oraz szkół; 

42) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój 

wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji; 

43) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych 

służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów 

ekologicznych, ekonomicznych i społecznych; 

44)  Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, rolnictwa i ochrony 

środowiska) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej 

ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej; 

45) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom 

Fundacji; 

46) Promocja i organizacja wolontariatu; 

47) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

48) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną 

miejsc pamięci i zabytków w regionie; 

49) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

50) Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej; 

51) Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych; 
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52) Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczącej się; 

53) Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców; 

54) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form 

zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo dziecka w kulturze w gronie 

rodziny; 

55) Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,  

wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym     

uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie; 

56) Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji  

i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla dzieci; 

57) Promocja amatorskich oraz profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych  

w zakresie szeroko rozumianej sztuki dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych; 

58) Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej  

z dziećmi i młodzieżą; 

59) Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi; 

60) Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy; 

61) Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty; 

62) Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym. 
 

§ 8 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej; 

2) Skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji, kultury, 

sztuki, sportu, organizacji pozarządowych i instytucji, przedsiębiorstw, przedstawicieli 

sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rolnictwa, promocji i mediów, w kraju i za 

granicą; 

3) Współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi 

Fundacji, w szczególności z instytucjami publicznymi, samorządami, szkołami wyższymi  

i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; 

4) Organizowanie lub finansowanie: 

a) konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, targów, imprez promocyjnych lub 

edukacyjnych; 

b) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów 

statutowych Fundacji; 

c) obozów młodzieżowych i studenckich; 

d) spotkań, prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów, pikników, 

aukcji; 

e) imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych; 

f) akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną i aktywność 

zawodową w tym zakresie; 

5) Udzielanie informacji lub pomocy edukacyjnej i szkoleniowej; 

6) Prowadzenie biur doradztwa pracowniczego, prawnego, zdrowotnego, środowiskowego 

i edukacyjnego; 

7) Promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych 

przedsięwzięć w  zakresie celów statutowych Fundacji; 

8) Działanie lobbingowe wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych 

wszystkich szczebli w zakresie celów statutowych Fundacji; 
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9) Udzielanie wsparcia finansowego, merytorycznego i rzeczowego oraz w zakresie 

poradnictwa prawnego, zawodowego lub psychologicznego osobom znajdującym się  

w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich otoczenia 

środowiskowego; 

10) Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz 

na rzecz grup wymagających wsparcia; 

11) Podejmowanie działań aktywizacji społeczno-zawodowej w kierunku zwiększenia szans 

zatrudnienia lub samozatrudnienia w szczególności dla osób z obszarów wiejskich oraz 

niepełnosprawnych, zmierzające do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz zagrożonych utratą pracy, w tym działalność 

na rzecz promocji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych; 

12) Realizowanie działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich; 

13) Prowadzenie wszechstronnego poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego; 

14) Realizowanie działań na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzających do 

wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu zamieszkiwania na obszarze 

wiejskim; 

15) Działalność kulturalna, artystyczna i sportowa na rzecz osób indywidualnych,  

w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

16) Organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa  

z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności Fundacji; 

17) Realizowanie programów naukowych i badawczych oraz nowatorskich programów 

edukacyjnych i nowych form kształcenia; 

18) Organizowanie i finansowanie badań i analiz dotyczących życia społecznego  

i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy; 

19) Opracowywanie i promowanie programów w zakresie określonym celami statutowymi 

Fundacji, w tym i w zakresie zdobywania przez pracowników i osoby pozostające bez 

pracy nowych umiejętności zawodowych lub doskonalenia już posiadanych; 

20) Realizowanie programów zmierzających do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzających 

do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do 

wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy; 

21) Działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków 

takich organizacji; 

22) Działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy 

między sektorem organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową; 

23) Udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej, doradczej, organizacyjnej i finansowej 

jednostkom i grupom obywatelskim podejmującym działania w zakresie określonym 

celami Fundacji, a także udzielanie takiej pomocy organizacjom pozarządowym; 

24) Wszechstronna działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia; 

25) Gromadzenie oraz upowszechnianie danych i informacji oraz organizowanie wymiany 

doświadczeń z różnych sfer życia społecznego i gospodarczego na rynku pracy; 

26) Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 

działalność w zakresie objętym celami Fundacji; 

27) Podejmowanie wszelkich działań i projektów realizujących cele statutowe Fundacji; 

28) Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których organizowana będzie 

działalność statutowa Fundacji. 
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2. Działalność Fundacji wymieniona w ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 22,23, 24, 25 i 26 może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna.  

W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.  

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie  2350 

zł, słownie: dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych,przyznany w oświadczeniu woli 

Fundatorów o ustanowieniu Fundacji. 

2. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane  

w toku jej działania. 

3. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi do realizacji celów Fundacji są: fundusz 

założycielski oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację  

w toku jej działalności. 
 

§ 10 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 11 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) Majątku własnego Fundacji; 

2) Darowizn, spadków, zapisów; 

3) Subwencji, dotacji i dopłat; 

4) Dochodów ze zbiórek publicznych lub imprez; 

5) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 

6) Oprocentowania rachunków bankowych i opłat; 

7) Z zysków ze sprzedaży i posiadaniaobligacji skarbowych skarbu państwa; 

8) Zaciągania pożyczek; 

9) Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek 

Zarządu; 

10) Dochodów z własnej działalności odpłatnej. 

 

§ 12 

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych 

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy 

określenie celu ich wykorzystania. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa, za zgodą Rady 

Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu 

spadku. 

 

§ 13 
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1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członkóworganów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacjipozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwaw 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 przekazywaćswojego majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników orazich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnielub na preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników orazich osób bliskich na zasadachinnych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organówlub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 14 

1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundatorów, 

2) Rada Fundacji, 

3) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 15 

1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorówwskazanych w § 1 ust.1 pkt 1) – 3) niniejszego 

Statutu, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Fundatorów.  

2. Członkowie Rady Fundatorów pełnią swe funkcje w Radzie Fundatorów bezterminowo. 

3. Fundator może być członkiem Zarządu. 

4. Pracami Rady Fundatorów kieruje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 

Fundatorów. 

5. Radę Fundatorów reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej imieniu 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów.  

6. Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundatorów.  

7. Posiedzenie Rady Fundatorów może zwołać każdy z jej członków powiadamiając o tym 

pozostałych członków za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub listownie.  

8. Rada Fundatorów może także podjąć uchwałę w trybie obiegowym.  

9. W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym , o którym mowa w ust. 8, projekt 

uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Fundatorów wraz z pismem 

członka Rady Fundatorów sporządzającego projekt uchwały, w którym określa się sposób, 

termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członków Rady Fundatorów uchwały.  
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10. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej 2/3 

członków Rady Fundatorów.  

11. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów powiadamia członków Rady 

Fundatorów o wyniku głosowania nad uchwałą.  

12. Treść uchwały Rady Fundatorów podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący 

lub Wiceprzewodniczący przedstawia Radzie Fundatorów do wiadomości na najbliższym 

posiedzeniu.  

13. W trakcie posiedzeń Rady Fundatorów, Fundatorów mogą reprezentować osoby należycie 

umocowane do ich reprezentowania i składania skutecznych oświadczeń woli.  

14. Szczegółowy tryb pracy Rady Fundatorów określi regulamin pracy Rady Fundatorów 

uchwalony przez Radę Fundatorów. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Rady Fundatorów, niezależnie od kompetencji innych organów Fundacji, 

należy w szczególności: 

1) Powoływanie i odwoływanie składu Zarządu; 

2) Powoływanie i odwoływanie składu Rady Fundacji; 

3) Nadzór nad działalnością Fundacji; 

4) Określanie kierunków działalności Fundacji; 

5) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek lub fundacji; 

6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu; 

7) Podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji; 

8) Przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, w tym także 

sprawozdań przedkładanych właściwemu Ministrowi; 

9) Powoływanie i odwoływanie członków kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz 

uchwalanie regulaminów tych nagród; 

10) Tworzenie innych stałych lub niestałych organów Fundacji według uznania Rady 

Fundatorów.  

 

§ 17 

1. Rada Fundatorów: 

1) Powołuje na okres czteroletniej kadencji członków Zarządu, określając ich funkcje; 

2) Odwołuje członków Rady Fundacji; 

3) Zatwierdza regulaminy pracy Rady Fundacji i Zarządu; 

4) Zwołuje posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu, niezależnie od uprawnień innych 

organów Fundacji w tym zakresie; 

5) Podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji, połączenia Fundacji  

z inną fundacją, przystąpienia do spółki lub jej powołania; 

6) Reprezentuje Fundację w stosunkach między nią a członkami Zarządu, w 

szczególnościzawiera umowy z członkami Zarządu; 

 

§ 18 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków. 

3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
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4. Rada Fundacji jest powoływana przez Radę Fundatorów na okres czterech lat. 

5. Powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

Fundacji następuje decyzją organu powołującego.  

6. Przewodniczący Rady Fundacji lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Fundacji 

kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady Fundacji. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Uchwała w takim przypadku 

podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundatorów. 

8. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, 

może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez Radę Fundatorów. 

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady Fundacji, a także powołania do składu Zarządu.  

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. 

11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, do Zarządu, 

mandat tego członka w Radzie Fundacji wygasa. 

12. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

13. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący rady 

Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundatorów, zgłoszony na 

piśmie. 

14. Rada Fundacji podejmuje decyzjena posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.  

15. Szczegółowy tryb pracy Rady Fundacji określi regulamin pracy Rady Fundacji, uchwalony 

przez Radę Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundatorów. 

 

§ 19 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) uchylony
1
 

2) Ocena pracy Zarządu oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu; 

3) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

4) Wskazywaniegłównych kierunków działalności Fundacji; 

5) Nadzór nad działalnością Fundacji; 

6) Opiniowanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów i sprawozdań z działalności 

Fundacji; 

7) Nadzorowanie działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych,  

a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji. 

2. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do: 

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

§ 20 

1. Zarząd składa się z co najmniejdwóch członków. 

                                                           
1
 Uchylony uchwałą Rady Fundatorów z dnia 14 listopada 2014 r. 
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2. Kadencja w Zarządzie trwa cztery lata. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.  

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy. 

6. Powołanie na funkcję Prezesa ZarząduiWiceprezesa Zarządu następuje decyzjąRady 

Fundatorów. 

7. uchylony
2
 

8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.  

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.  

10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu i im przewodniczy. W razie nieobecności 

Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio ust. 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu 

z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji lub Rady Fundatorów, zgłoszony na 

piśmie. 

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć 

miesięcy. 

12. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd  

i zatwierdzony przez Radę Fundatorów. 

 

§21 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji  Zarządu należy w szczególności: 

1) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

2) Uchwalanie niezbędnych regulaminów; 

3) Nadzór nad działalnością stałych i czasowych jednostek terenowych 

Fundacjipowoływanych dla realizacji celów statutowych Fundacji; 

4) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

5) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji; 

6) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

7) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją 

oraz likwidacji Fundacji. 

8) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych 

organów; 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 22 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie. Członek taki ma jednak obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako 

całością. 

2. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu i Rady Fundacji mogązostać 

uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowamicywilnoprawnymi lub 

umowami o pracę. 

                                                           
2
 Uchylony uchwałą Rady Fundatorów z dnia 14 listopada 2014 r. 
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3. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za realizację 

celówstatutowych i odpłatnej działalności prowadzonej przez Fundację. 

 

 

 

 

Rozdział V 

Komitet Honorowy Fundacji 

§ 23 

1. Komitet Honorowy Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków i pełni funkcję 

ciała doradczego i pomocniczego dla Zarządu. 

2. Członkiem Komitetu Honorowego Fundacji może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) Cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

2) Posiada pełnię praw publicznych; 

3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) Jest gotowa wspierać Fundację w realizacji jej celów statutowych; 

5) Akceptuje postanowienia niniejszego Statutu; 

6) Złożyła pisemne oświadczenie o chęci uczestniczenia w Komitecie Honorowym Fundacji, 

które zostało jednomyślnie zatwierdzone przez Radę Fundatorów. 

3. Członkostwo w Komitecie Honorowym Fundacji ustaje w razie złożenia przez członka 

Komitetu Honorowego Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, a także 

w razie śmierci członka Komitetu Honorowego Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komitetu Honorowego 

Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Komitecie Honorowym Fundacji, może 

nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przezRadęFundacji, przy 

obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji. Uchwała w takim przypadku podlega 

zatwierdzeniu przez Radę Fundatorów. 

§ 24 

1. Do kompetencji Komitetu Honorowego Fundacji należy w szczególności: 

1) Czuwanie nad prawidłową realizacją celów statutowych Fundacji; 

2) Wyrażanie opinii w sprawach bieżącej działalności Fundacji; 

3) Wspieranie Fundacji w realizacji jej celów statutowych. 

2. Komitet Honorowy Fundacji może powołać spośród swoich członków Przewodniczącego, 

który będzie reprezentował go na zewnątrz, podejmował czynności w jego imieniu oraz 

kierował jego pracami. 

3. Członkowie Komitetu Honorowego Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie. 

4. Szczegółowy tryb pracy Komitetu Honorowego Fundacji określi regulamin pracy Komitetu 

Honorowego Fundacji uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów. 

 

Rozdział VI 

Łączenie Fundacji 

§ 25 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na 

warunkach określonych umową obu stron. 
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2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje jednomyślnie Rada Fundatorów, za zgodą 

Rady Fundacji.  

 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu 

§ 26 

1. Zmiana Statutu wymaga jednomyślnej decyzji Rady Fundatorów.  

2. Z wnioskiem do Rady Fundatorów w sprawie zmiany Statutu może tez wystąpić Zarząd lub 

Rada Fundacji. 

3. Statut i jego zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszają Fundatorzy lub Zarząd 

działając zgodnie ze sposobem reprezentacji. 

 

Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 

§ 27 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej środków majątkowych 

podejmujeRada Fundatorów. 

3. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Fundatorów podejmuje jednomyślnie. 

4. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w ust. 3, nie powoła likwidatora, 

likwidację przeprowadza Zarząd. 

5. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia właściwe organy. 

6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Radę 

Fundatorów na cele zbieżne z celami Fundacji i utworzenie nowej fundacji lub też mogą być 

przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych  

o zbieżnych celach. 

 
 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

§ 28 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych  

w obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o fundacjach. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla 

MiastaKielce. 

 

 

Fundatorzy: 


