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STATUT FUNDACJI
Fundacja „Wspólna Przestrzeń”
Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz.
97 z późn. zm.), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą „Wspólna Przestrzeń”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „Wspólna przestrzeń” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez:
Mariola Fanselow
Cezary Fanselow
zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 19.03.2019 r. Repertorium A numer
824/2019, sporządzonym przed notariuszem Anna Szerer prowadzącą kancelarię notarialną
w Wałbrzychu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może działać poza obszarem Polski, o ile służyć to będzie realizacji jej celów
statutowych w szczególności społecznych i gospodarczych oraz pozostanie w zgodzie z
porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w
tym zagraniczne) i inne placówki, a także przystępować do spółek lub innych fundacji.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych
organizacji pożytku publicznego.
Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

§5
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
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Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz pożytku publicznego na terenie Polski a
w szczególności regionu Dolnośląskiego i zamieszkującego je ogółu społeczności lokalnej, w
tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych aktywnych i nieaktywnych zawodowo oraz seniorów.
Głównymi celami fundacji są promocja regionów i zniwelowanie deficytów występujących
na ich obszarach, ochrona ich dziedzictwa historycznego i kulturalnego, tożsamości
kulturowej, a także integracja człowieka z regionem poprzez angażowanie go w
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości, edukacji, nauki, oświaty,
wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, opieki nad zabytkami, ochrony
i promocji zdrowia, rekreacji i turystyki, kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony
środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technologii, pomocy
społecznej i prawnej, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz szeroko pojętej
dobroczynności;
Fundacja realizuje zadania na rzecz pożytku publicznego, w zakresie:
▪ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
▪ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
▪ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
▪ działalności charytatywnej;
▪ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
▪ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
▪ ochrony i promocji zdrowia;
▪ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
▪ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
▪ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
▪ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
▪ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
▪ działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
▪ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
▪ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
▪ wypoczynku dzieci i młodzieży;
▪ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
▪ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
▪ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
▪ turystyki i krajoznawstwa;
▪ porządku i bezpieczeństwa publicznego;
▪ obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
▪ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
▪ ratownictwa i ochrony ludności;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie „w zakresie wyżej określonym”).

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie badań monitorujących słabe i mocne strony regionów Europy i Polski,
w szczególności regionu dolnośląskiego, wnikliwą analizę ich potrzeb oraz
opracowywanie w oparciu o tę diagnozę adekwatnych projektów i działań
wpływających na rozwój regionów i ich społeczności;
2. organizowanie wykładów, paneli dyskusyjnych, zjazdów, sesji naukowych,
konferencji problemowych, seminariów, warsztatów, szkoleń, kongresów, prac
badawczych, kół, zespołów zainteresowań, targów, imprez promocyjnych i innych
wydarzeń specjalnych;
3. Opracowywanie raportów, analiz i ekspertyz, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen,
opinii, prognoz, dokumentacji, planów, strategii, programów i projektów.
4. inicjowanie, organizację, koordynację oraz uczestnictwo w projektach z zakresu
przedsięwzięć
gospodarczych,
kulturalnych,
oświatowych,
naukowych,
edukacyjnych, społecznych, które przyczyniają się do rozwoju województw,
powiatów, gmin, miast i wsi polskich, obszarów transgranicznych oraz innych
przedsięwzięć związanych z osiąganiem celów fundacji;
5. wzmacnianie i inicjowanie współpracy kulturalnej, technologicznej, gospodarczej,
społecznej, turystycznej, edukacyjnej i artystycznej, na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.
6. wspieranie społeczeństw, wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych i
subregionalnych w zakresie kształtowania świadomości regionalnej, tożsamości
narodowej i kulturalnej, dialogu międzykulturowego, demokracji, rozwijania
kontaktów, współpracy między społeczeństwami, zbliżenia narodów i państw.
7. upowszechnianie prawa i edukacja oraz poradnictwo w zakresie prawa człowieka,
praw obywatelskich oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8. wspieranie i propagowanie wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, kulturowego
oraz sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dorosłych
aktywnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na wsi i w mieście, seniorów i
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osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i
etnicznych oraz grup społecznie zagrożonych.
9. wspomaganie rozwoju demokracji, opracowywanie i wdrażanie programów i modeli
współpracy samorządu terytorialnego z obywatelem i grupami społecznymi,
budowanie otwartego na dialog społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w
rozwój własny i regionu;
10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi, placówkami naukowo-dydaktycznymi i uczelniami wyższymi oraz
ośrodkami artystyczno-kulturalnymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji.
11. podejmowanie różnorodnych działań społecznych, badawczych, naukowych,
kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych;
12. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, instruktażowej,
konsultingowej, poradniczej, edukacyjnej, marketingowej i public relations;
13. pomoc społeczną i przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom, w szczególności
pomoc osobom ubogim i chorym, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz wyrównywania szans tych osób i
rodzin;
14. działalność i promowanie działalności wspomagającej rozwój społeczeństwa
cyfrowego, innowacyjności, techniki, wynalazczości, rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych;
15. działania związane z ekologią, ochroną środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego, upowszechnianie idei rozwoju społecznie i ekologicznie
odpowiedzialnego biznesu oraz promowania przyjaznych środowisku technologii i
inwestycji.
16. podejmowanie inicjatyw społecznych, informacyjnych, edukacyjnych i badawczych,
działalności naukowej, naukowo-technicznej w zakresie problematyki praw
człowieka, rozwoju człowieka, jego integracji z regionem, dziedzictwa kulturowohistorycznego regionu i jego rozwoju.
17. promocję regionów Polski i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, wspieranie i
prezentacja wytworów polskiej i światowej kultury i sztuki w Polsce i za granicą,
18. promocję krajów Unii Europejskiej i ich regionów w Polsce;
19. działania promocyjno-edukacyjne na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
obronności państwa, działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ratownictwa i ochrony ludności;
20. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
21. ochronę i promocję zdrowia, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród
osób w każdym wieku, w każdym środowisku, pomoc osobom chorym, niedołężnym,
niepełnosprawnym;
22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w
tym także promowanie szacunku dla odmienności i dla słabszych, krzewienie postaw
tolerancyjnych wobec mniejszości społecznych i etnicznych, upowszechnianie i
wzmacnianie postaw otwartego społeczeństwa, popularyzowanie w środowisku
mniejszości społecznych i etnicznych edukacji na rzecz rozwoju potencjału jednostek,
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w tym rozwoju dzieci i młodzieży, walka z dyskryminacją, przeciwdziałanie
przejawom homofobii;
23. działalność na rzecz integracji europejskiej, w tym nawiązywania kontaktów
oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami.
24. realizację kampanii społecznych i programów edukacyjnych, w tym prowadzenie
szkoleń i warsztatów oraz działalności doradczej.
25. organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów,
przeglądów i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym i
interdyscyplinarnym;
26. organizowanie i finansowanie stypendiów, pobytów, wizyt studyjnych, spotkań
integracyjnych, wymiany międzynarodowej;
27. wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do rozwoju regionu i
ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionie,
28. udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji oraz za twórcze dokonania
w zakresie promocji regionu,
29. inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych,
oświatowych i innych mających na celu rozwój regionu.
30. wspieranie działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na
kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska,
31. podejmowanie różnorodnych działań społecznych, badawczych, naukowych,
kulturalnych, edukacyjnych
32. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez szkolenia i doradztwo;
33. organizowanie zlotów,
zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych, wymian,
wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
34. prowadzenie zielonych szkół, pracowni i innych form edukacyjnych skierowanych do
dzieci i młodzieży.
35. promowanie, ochronę i waloryzację dziedzictwa kulturalnego, naturalnego i
przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno – gospodarczego;
36. działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, wspieranie szczególnie
wartościowych projektów z zakresu kultury i sztuki;
37. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki,
krajoznawstwa, propagowanie zdrowego trybu życia oraz postaw prozdrowotnych, a
także zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw sportowego i
aktywnego trybu życia.
38. promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej kraju, regionów i podregionów;
39. wzrost konkurencyjności regionalnych i podregionalnych produktów, w tym
produktów turystycznych, na rynku krajowym i zagranicznym;
40. ukazywanie szerokim kręgom społeczeństwa konieczności ochrony pomników
historii i budowli o znaczeniu artystycznym lub kulturowo-historycznym oraz
konieczności ochrony zabytków, a także skłonienie obywateli do aktywnej pomocy w
opiece nad wspólnym dziedzictwem;
41. działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
42. tworzenie, prowadzenie i wspieranie programów oraz projektów służących promocji
zdrowia i profilaktyce;
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43. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla
szpitali i poradni specjalistycznych będących publicznymi zakładami opieki
medycznej;
44. wspieranie organizacji pozarządowych;
45. propagowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku
46. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi, szkołami wyższymi, organizacjami wyznaniowymi, osobami
fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań
służących realizacji celów statutowych fundacji,
47. nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia społecznego,
kulturalnego, politycznego, przedsiębiorcami i ich organizacjami i innymi
instytucjami w kraju i za granicą.
48. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej,
organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej
dla społeczeństwa, przedsiębiorstw i organizacji;
49. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
50. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, zielone szkoły i
leczenia w kraju i za granicą.
51. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej,
organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nieposiadających
osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie
ochrony zdrowia.
52. zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie ubogich i wsparcie osób
chorych i niepełnosprawnych
53. dofinansowanie imprez charytatywnych i działalność charytatywna, zwłaszcza
poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom
fizycznym i prawnym,
54. fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków.
55. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów
fundacji,
56. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi
sprzyjającej celom Fundacji,
57. prowadzenie innych niezbędnych działań służących do realizacji celów statutowych.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wymieniony w akcie
notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe ruchomości i nieruchomości nabyte
przez Fundację w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
▪ darowizn, subwencji, dotacji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych
▪ dotacji i subwencji oraz grantów,
▪ odsetek,
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▪
▪
▪
▪

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
ofiarności publicznej
innych przysporzeń majątkowych.

§9
Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących
przepisami w tym zakresie.
§ 13
1. Fundacja może realizować działania z inną fundacją czy stowarzyszeniem, aby
efektywniej realizować wspólne cele.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
4. Do dokonania połączenia z inną fundacją konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
Władze Fundacji
§ 14
1. Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”

1.
2.
3.
a)

Zarząd Fundacji
§ 15
Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych na trzyletnią
kadencję.
Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator,
a w razie jego śmierci Rada Fundacji.
W przypadku Zarządu:
jednoosobowego Fundator powołuje wyłącznie Prezesa Zarządu Fundacji
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b)

4.
5.

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

dwuosobowego Fundator powołuje Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu
Fundacji
Fundator może zostać Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji.
Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu Fundacji nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
1. Utrata mandatu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Fundacji następuje w
wyniku odwołania przez Fundatora w każdym czasie oraz w przypadku:
a) rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji
b) działania na szkodę Fundacji
c) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych
d) utraty praw publicznych
e) śmierci
f) złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa
Zarządu Fundacji.
§ 17
Zarząd Fundacji w osobach Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu kieruje
działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
kierowanie całością bieżącej gospodarki Fundacji
zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji
opracowywanie wieloletnich i rocznych planów strategii działania Fundacji,
preliminarza kosztów i budżetu
uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji
przygotowywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej
finansów i pozostałego majątku
przyjmowanie subwencji, darowizn, spadów i zapisów na rzecz celów statutowych
Fundacji
opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i
samodzielne w Fundacji oraz w jednostkach organizacyjnych Fundacji, ustalanie
planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników etatowych Fundacji i zwrotu
poniesionych wydatków przez wolontariuszy, zatrudnianie pracowników Biura
Fundacji, kierowanie i nadzorowanie pracami związanymi z realizacją celów
statutowych Fundacji
podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją
podejmowanie uchwały o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji
podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji
podejmowanie uchwały w sprawie zmian celu Fundacji i jej Statutu
wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek
pozostały po likwidacji Fundacji
przyjmowanie nowych członków Rady Fundacji
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powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i
zagranicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich
kompetencje, zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich
działalności
p) powoływanie konsultantów lub ekspertów dla oceny podejmowanych przez Zarząd
Fundacji działań
q) w porozumieniu z Radą Fundacji ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych
form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie
nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji
r) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach nie zastrzeżonych dla innych
organów Fundacji.
o)

§ 18
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie jawnych uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności
jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji lub w braku takiego – Fundator, stosownie
do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
4. Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza
prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu Fundacji.
6. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu Fundacji każdy z jej
członków otrzymuje listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób na co
najmniej 7 dni przed terminem obrad.
7. Posiedzenie Zarządu Fundacji może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym
innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej.
§ 19
Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji
na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której
przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i pracowników biura
Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów
finansowych przekazywanych przez Fundatora.
1.

§ 20
1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd Fundacji może
utworzyć Biuro Fundacji.
2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
§ 21
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych:
▪ w przypadku Zarządu jednoosobowego, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
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w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu oraz
jednego Wiceprezesa Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do
wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji, podpisywania pism i dokumentów
w ściśle określonych sprawach.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony
i zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
▪

Zmiana Statutu
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
działalności Fundacji.
Powołanie jednostek
§ 23
Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady
funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami.
Likwidacja Fundacji
§ 24
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 Zarząd.
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone wolą
Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§27
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z
późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

