STATUT FUNDACJI ZAWIERUCHA
Z DNIA 24.09.2017 R.
(tekst jednolity na dzień 9 stycznia 2018 r.)

§1
Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Zawierucha” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
została przez Marka Kunka, zwanego w dalszej części statutu „Fundatorem”, aktem
notarialnym Repertorium A Nr 4277/2017, sporządzonym w dniu 7.09.2017 roku przed
notariuszem Maciejem Siwkiem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Gdańsku, przy
ul. Piekarniczej 12b.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U.
3.
4.
5.
6.

7.

Nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą
miejscowość Sośno.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą
oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych oraz tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub
uczestniczyć w fundacjach i łączyć się z nimi. Połączenie z inną fundacją możliwe jest
tylko, jeśli w jego wyniku nie zmienią się istotnie cele Fundacji.
Fundacja może ustanawiać odznaki i dyplomy oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawny zasłużonym przy realizacji jej
celów.
§2
Cel i zasady działania Fundacji

1. Celami Fundacji są:
a. pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof i działań
wojennych;
b. pomoc osobom ubogim i wykluczonym;
c. organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-artystycznych, oświatowych, sportowych;
d. podejmowanie
inicjatyw
edukacyjnych
na
rzecz
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego; aktywności obywatelskiej oraz świadomości prawnospołecznej różnych
grup społecznych;
e. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;
f. wspieranie i promowanie inicjatyw remontowych i budowlanych służących zaspokajaniu
potrzeb życia lokalnych społeczności;
g. przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji;
h. podejmowanie działań rewitalizacyjnych (terenów, nieruchomości, zabytków);
i. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;
j. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
2. Cele Fundacji są realizowane w szczególności przez:
a.
organizację zbiórek rzeczowych i pieniężnych w kraju i za granicą;
b. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób potrzebujących;
c. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
d. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek
świadczących usługi medyczne;
Strona 1 z 10

e. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
f. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami
Fundacji; organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych;
g. planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających
realizację celów Fundacji;
h. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
i. współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,
społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i
instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
§3
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub
prawnych oraz instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§4
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w
następującym zakresie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa
PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru
i tektury
PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
PKD 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej
gliny
PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
PKD 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
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PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych,
żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych
PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych
PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju
PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla
zwierząt
PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego
PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
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PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem
miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych
PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne
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PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską
PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu
podejmuje Zarząd Fundacji. W przypadku prowadzenia działalności przez Fundację bez
wydzielenia organizacyjnego konieczne jest zachowanie wyodrębnienia księgowego tej
działalności.
3. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
4. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
6. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem kapitału obcego.
7. Zakup akcji lub udziałów spółek prawa handlowego wymaga zgody Rady Fundacji.
§5
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie
25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz składniki majątkowe
nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacza się
kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
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§6
Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a.
b.
c.
d.

darowizn, spadków i zapisów;
subwencji, dotacji, grantów;
zbiórek, imprez publicznych, loterii;
wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz
z papierów wartościowych;
e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
f. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
g. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji
mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja przeznacza całość dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania.
4. W przypadku powołania do dziedziczenia – Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Fundacja może inwestować swój majątek w akcje, fundusze gwarancyjne, lokaty bankowe, nieruchomości;
6. Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy w dniu 31 grudnia.
7. Fundacja może podejmować współpracę z podmiotami, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo 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, na zasadach stosowanych w
odniesieniu do innych podmiotów.
8. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz
członków organów Fundacji, pracowników oraz innych osób o których mowa w ust.
powyżej.
9. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób
na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz innych osób o których mowa w
ust. 7, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
10. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
11. Środki przeznaczone na wynagrodzenia mogą pochodzić:
a. z zysków wypracowanych przez Fundację w działalności gospodarczej;
b. darowizn podmiotów gospodarczych;
c. wpłat pochodzących z tytułu 1% podatku.
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§7
Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji;
b. Zarząd Fundacji;
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji.

3. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.
§8
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
w sprawach jej działalności statutowej a także organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. Rada Fundacji (w tym jej przewodniczący) jest powoływana przez Fundatora w liczbie
od 3 do 5 osób.
3. Rada Fundacji lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani w każdym czasie
przez Fundatora.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić
przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcje nieodpłatnie.
9. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
11. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z inicjatywy własnej, innego członka Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu. Dopuszcza się dokonywanie zawiadomień o posiedzeniach ustnie, telefonicznie, za pomocą elektronicznych
środków komunikacji oraz listownie.
12. Dopuszczalnym jest aby posiedzenia Rady Fundacji odbywały się za pomocą telefonów,
urządzeń mobilnych i niezbędnych aplikacji oraz systemów teleinformatycznych. W ww.
okolicznościach za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce, w którym przebywa Przewodniczący lub prowadzący posiedzenie. Protokół z takowego posiedzenia podpisywany
jest przez prowadzącego posiedzenia oraz jednego członka Rady Fundacji.
13. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy wszystkich członków. W przypadku oddania równej liczby głosów - decyduje
głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności - głos prowadzącego
posiedzenie.
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14. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także bez formalnego odbycia posiedzenia rady, w trybie obiegowym, chyba że którykolwiek członek Rady wyrazi sprzeciw
przeciwko zastosowaniu tego trybu przy rozpatrywaniu konkretnej uchwały. W takim
przypadku przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie celem przeprowadzenia głosowania.
15. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby.
16. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
17. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.
§9
1. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
a.
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
b.
podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji;
c.
podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu, udzielanie absolutorium jego
członkom;
d.
wyrażanie zgody na powoływanie i przystępowania przez Fundację do spółek prawa
handlowego i uczestniczenia w fundacjach;
e.
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
f.
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia oraz ewentualne powoływanie pełnomocnika do zawarcia z członkami
Zarządu umów;
g.
reprezentowanie Fundacji przy zwieraniu umów pomiędzy Fundacją, a członkami
Zarządu;
h.
zatwierdzanie kierunków działania, rocznego planu działania i budżetu Fundacji
opracowanych przez Zarząd;
i.
zatwierdzanie opracowanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników
Fundacji;
j.
nadzór nad działalnością Fundacji.
k.
Rada Fundacji raz do roku zobowiązana jest do składania na ręce Fundatora
rocznego sprawozdania z działalności.
2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 10
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
a.
z dniem upływu kadencji na jaką członek został powołany;
b.
w razie śmierci członka Rady Fundacji,
c.
z dniem złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
d.
z dniem odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora.
§ 11
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
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2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest
łączne działanie dwóch członków zarządu.
5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji,
na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji lub w braku takiego posiedzenia, z końcem roku kalendarzowego w
którym posiedzenie to powinno się odbyć.
6. Funkcję członka zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencje.
7. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły, stanowiące podstawę do udzielenia Zarządowi absolutorium.
8. Zarząd Fundacji działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. O posiedzeniu muszą
być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos
Wiceprezesa.
11. Głosowanie jest jawne.
12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
13. Zarząd może zlecać osobom trzecim, prawnym i fizycznym wykonanie prowadzenia
księgowości Fundacji i innych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej
czynności.
14. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji. Organizację
i regulamin funkcjonowania Biura Fundacji ustala Zarząd.
§ 12
1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady i Fundatora, zaś w szczególności:
a.
reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
b.
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c.
przygotowywanie programów i kierunków, działania i sprawozdań Fundacji;
d.
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e.
przygotowanie projektu budżetu Fundacji;
f.
powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji w kraju i za
granicą oraz ustalanie ich struktury organizacyjnej;
g.
opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
h.
przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji;
i.
wnioskowanie o zgodę na połączenie lub likwidację Fundacji.
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§ 13
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
a.
z dniem upływu kadencji na jaką członek został powołany;
b.
w razie śmierci członka Zarządu Fundacji,
c.
z dniem złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
d.
z dniem odwołania przez Radę Fundacji.
§ 14
Likwidacja
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator .
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
4. 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.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel działania
Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. .
4. W każdym czasie możliwa jest zmiana Statutu i celu działania Fundacji. Decyzję o zmianie Statutu, celu działania lub likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
5. Dniem kończącym pierwszy rok obrotowy za który należy złożyć sprawozdanie finansowe jest 31 grudnia 2018 r.
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