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STATUT FUNDACJI TARCZA 
Pierwszy Statut Fundacji został ustanowiony przez Fundatora w dniu 29.03.2010r. 

Jednolita treść Statutu, przyjęta po zmianach dnia 12 lipca 2011 roku, 1 października 
2011roku, 3 listopada 2011roku oraz 22 kwietnia 2014 roku jest następująca: 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA TARCZA zwana dalej „Fundacją” ustanowiona aktem 
notarialnym   Rep.   A Nr 3207/2010  sporządzonym przez notariusza Wiesława Szewczyka  
w Kancelarii Notarialnej w Grybowie, Rynek 12, w dniu 29.03.2010r., działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Ministrem   właściwym    ze względu   na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych.  

§ 2 
1. Fundacja ustanowiona zostaje dla realizacji celów społecznie użytecznych, w szczególności 

w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony ludności, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, bezpieczeństwa i higieny pracy,  
wspierania przedsiębiorczości regionalnej, rozwoju i wspierania procesów restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji.  

2. Fundacja     może      prowadzić      w    kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie  
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód z działalności gospodarczej jest 
przeznaczany na realizację celów statutowych. 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.  
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 
3. Fundacja używa pieczęci ze znakiem graficznym i napisem: „Fundacja Tarcza.  W obronie 

wartości. Nowy Sącz.”  
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, znaki, certyfikaty oraz przyznawać 

je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 4 
Celem Fundacji jest: 

1. Ochrona ludności, porządku i bezpieczeństwa publicznego.  
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
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5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 
6. Aktywne zwalczanie bezrobocia.  
7. Pomoc w zdobywaniu niezbędnych kwalifikacji zawodowych. 
8. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
9. Rozwój i wspieranie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.  
10. Promowanie regionalnych artystów. 
11. Ratownictwo i ochrona ludności. 
12. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 
13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
14. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 
15. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i nauki, kultury i sztuki, 

sportu i turystyki, opieki socjalnej, wspierania rozwoju i popularyzacja polskiej myśli 
naukowej w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i ekologii w Polsce, krajach 
Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiadujących, 

16. Ochrona  zdrowia  psychicznego, a  w  szczególności: promocji zdrowia psychicznego 
 i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnienia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 
kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 
społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także  
przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

17. Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i osobom  w trudnej sytuacji rodzinnej 
oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób.  

18. Ochrona i promocja zdrowia. 
19. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
20. Działanie w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. 
21. Działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych. 
22. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
23. Działalność  wspomagająca  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub finansowo 

organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt 1-22. 

                                                                      § 5 
 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie wszelkich inicjatyw, 
zgodnych z celami Fundacji. 

2. Organizowanie i inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń.  

3. Organizowanie i inicjowanie działań mających na celu zapobieganie obniżaniu stabilności 
firm, w tym stabilności finansowej. 

4. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami  na rzecz inicjatyw 
społeczno gospodarczych, tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia. 

5. Wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące 
działalność naukową, naukowo – techniczną, oświatową, dobroczynności. 
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6. Skupianie wokół Fundacji osób i wspieranie organizacji działających w sferze 
organizowania kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu z zamiarem wspólnej 
aktywizacji społeczeństwa. 

7. Świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 
naukowej i merytorycznej oraz tworzenie warunków rozwoju pomocy w formie 
organizowania, finansowania, dofinansowania, zebrań naukowych, aukcji, warsztatów 
naukowych,   konferencji,   sympozjów   poświęconych   celom   statutowym     Fundacji. 

8. Upowszechnianie wiedzy i najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych. 
9. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji. 
10. Organizowanie i finansowanie badań naukowych. 
11. Organizowanie różnych form szkoleń, w tym szkoleń zawodowych.  
12. Udzielanie   pomocy   finansowej   oraz   specjalistycznej w organizowaniu, prowadzeniu  

i rozwijaniu działalności, w tym działalności gospodarczej w formie doradztwa, 
udzielania pożyczek i udostępniania środków finansowych tworzonym i istniejącym 
małym i średnim podmiotom gospodarczym. 

13. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami 
fizycznymi oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, których działalność 
jest zbieżna z celami Fundacji. 

14. Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, charytatywnym, kulturalnym, 
artystycznym, społecznym.  

15. Przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw informacyjnych, propagujących 
działalność Fundacji, o której mowa w statucie.  

16. Tworzenie i  współudział  w  opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego. 
17. Organizowanie i wykonywanie wszelkich prac związanych z porządkowaniem, 

zabezpieczaniem, konserwacją, renowacja obiektów sakralnych i innych dóbr polskiej 
spuścizny historycznej. 

18. Wykonywanie usług w zakresie m.in. malarstwa artystycznego.  
19. Programy informacyjne i edukacyjne dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania 

Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w Unii, skierowane do wszystkich grup 
społecznych i zawodowych. 

20. Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse 
edukacyjne. 

21. Programy i działania propagujące rozwój sportu i turystyki czynnej z uwzględnieniem 
agroturystyki oraz tworzenia infrastruktury w rejonach o bogatych walorach sportowo - 
turystycznych i słabo rozwiniętej infrastrukturze. 

22. Propagowanie wiedzy na temat demokracji i praw obywatelskich oraz propagowaniu 
postaw i społeczeństwa obywatelskiego. 

23. Działania   na  rzecz  zapobiegania i likwidacji bezrobocia zwłaszcza na terenach wiejskich 
i obszarach zagrożonych bezrobociem. 

24. Propagowanie  idei  ekonomicznej   samodzielności   i   własnej  inicjatywy gospodarczej. 
25. Organizacje oraz finansowanie placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych bądź 

ośrodków dydaktycznych na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i krajów 
sąsiadujących realizujących działania zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 

26. Organizowanie oraz finansowanie seminariów, sympozjów, konferencji, kursów, szkoleń, 
wystaw i innych imprez w dziedzinach objętych celami działania Fundacji. 
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27. Opracowanie   i  wdrażanie programów edukacyjnych w zakresie działań prewencyjnych  

w zakresie przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 28. Finansowanie    i     prowadzenie      ośrodków      wypoczynkowo       –       terapeutyczno  
      - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ( w tym ich budowa). 
 29. Finansowanie  i    prowadzenie  ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz innych osób, 
        które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ( w tym ich budowa). 

 30. Dla   realizacji   swoich celów Fundacja może tworzyć wyodrębnione księgowo fundusze,  
        w   szczególności    Fundusze    Pożyczkowe.    Szczegółowy  zakres organizacji i działania 
        funduszy określają odrębne regulaminy uchwalane przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 6 
1. Cele określone w § 5, Fundacja realizuje w ramach m.in. prowadzonej działalności 

gospodarczej, w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami: 

 
PKD 18 – POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ,  
18.20.Z. Reprodukcja zapisanych nośników informacji,  
18.11.Z.Drukowanie gazet,  
PKD 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI,  
47.63.Z.(Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach),  
47.89 Z. (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),  
47.91.Z. (Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet),   
PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
PKD 55 – ZAKWATEROWANIE,  
55.10.Z: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
55.90 Z Pozostałe zakwaterowanie 
PKD 58 – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:  
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania 
58.11.Z Wydawanie książek  
58.13.Z Wydawanie gazet  
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
PKD 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych  
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji 
63.12.Z      Działalność portali internetowych  
63.91.Z      Działalność agencji informacyjnych  
63.99.Z      Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW 

EMERYTALNYCH 
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów  
PKD 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
66.19.Z    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych  
66.30.Z      Działalność związana z zarządzaniem funduszami  



5 
 

PKD 70- DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM  
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja  
70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
PKD 72- Badania naukowe i prace rozwojowe 
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 
73.1 Reklama  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych  
73.12  Działalność związana z reprezentowaniem mediów 
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  
PKD 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   
74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
PKD 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej  
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  
PKD 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 
79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych 
79.11.A Działalność agentów turystycznych  
79.11.B Działalność pośredników turystycznych  
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki  
PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej 
82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
82.91.Z      Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
PKD 85 – EDUKACJA,  
85.32 Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych 
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe  
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy  
85.5 Pozaszkolne formy edukacji,  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
PKD 86 - OPIEKA ZDROWOTNA 
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania 
88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
PKD 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 
90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza  
PKD 94 Działalność organizacji członkowskich 
94.11.Z      Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców  
94.12.Z      Działalność organizacji profesjonalnych  

 
 

2. Fundacja rozpocznie działalność w niektórych zakresach po uzyskaniu zezwoleń, koncesji, 
jeżeli takie są wymagane.  
                                                                             § 7 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione 
instytuty. 
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2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Prezes 
Fundacji. 

3. Wydzielonymi instytutami kierują dyrektorzy powoływani przez  Radę Fundacji. 
4. Przedmiot   działalności    instytutów gospodarczych    Fundacji   oraz   zakres    uprawnień  

i obowiązków  dyrektorów instytutów określają regulaminy organizacyjne instytutów, 
uchwalone przez Zarząd Fundacji.  

 
Rozdział III 

Ofiarodawcy 
§ 8 

Ofiarodawcami są osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, 
zapisu albo ustanawiają Fundację spadkobiercą. 

§ 9 
 
Ofiarodawcy są umieszczani w Księdze Ofiarodawców Fundacji, chyba że zastrzegą sobie 
anonimowość. 

§ 10 
1. Ofiarodawcom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności 

Fundacji, Rada Fundacji na wniosek Zarządu może przyznać wyróżnienia oraz tytuły 
honorowe. 

2. Szczegółowy tryb i formy przyznawania wyróżnień oraz tytułów honorowych określa 
regulamin uchwalany przez  Radę Fundacji na wniosek Zarządu.  

 
Rozdział IV 

Majątek Fundacji 
 

§ 11 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3 000 zł (trzech tysięcy 

złotych), w tym 1000 zł (słownie: Jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą 
przyznany Fundacji przez fundatora Jerzy Szczecina, w oświadczeniu woli o ustanowieniu 
Fundacji dnia 29.03.2010 roku, który stanowi wkład pieniężny fundatora. 

2. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach bankowych w postaci lokat krótko  
i długoterminowych, w papierach wartościowych, w zakupach majątku ruchomego  
i nieruchomego. 

 
§ 12 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1. Dalszych świadczeń fundatorów. 
2. Darowizn, spadków, zapisów, ustanowionych przez sądy nawiązek. 
3. Dotacji rządowych, samorządowych i innych osób prawnych. 
4. Dotacji z funduszy Unii Europejskiej. 
5. Dotacji, subwencji osób trzecich. 
6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych. 
7. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 
8. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 
9. Z odpisów podatkowych. 
10. Z odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego. 
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§ 13 
  

Majątek Fundacji przeznacza się na realizację wszystkich zadań statutowych oraz pokrycie 
kosztów jej utrzymania. 

 
§ 14 

Zabrania się: 
1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim 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. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 
pracowników 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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

 
Rozdział V 

Organy Fundacji 
§ 15 

Władzami fundacji jest: 
1. Rada Fundacji 
2. Zarząd Fundacji. 
  

Rada Fundacji 
§ 16 

1. Rada Fundacji liczy od 3 do 4 osób.  
2. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator oraz powołani przez fundatora członkowie 

Rady Fundacji,  
3. Fundator w drodze oświadczenia może wskazać, z potwierdzonym notarialnie 

podpisem, swego przedstawiciela, który w Radzie Fundacji zajmie miejsce w razie 
utraty osobowości prawnej lub jego śmierci. 
 
                                                                      § 17 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji.  
2. Powoływanie i odwoływanie rekomendowanych przez Prezesa Fundacji, Członków 

Zarządu, Dyrektorów Instytutów. 
3. Przyznawanie tytułów Honorowego Fundatora Fundacji. 
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi corocznego absolutorium. 
5. Uchwalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu. 
6. Podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: 

- nabycia i zbycia nieruchomości 
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- tworzenia i przystępowania do spółek kapitałowych 
7. Dokonywania zmian w statucie Fundacji. 
8. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją. 
9. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 
10. Powoływanie Kapituły Honorowej Fundacji jako organu doradczego Fundacji. 
11. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.  
12. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania fundacji.  
13. Ustalenie wartości zobowiązania, które może zaciągnąć  Zarząd w imieniu Fundacji bez 

uzyskania  uprzedniej zgody Rady Fundacji.  
14. Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania przez Zarząd w imieniu Fundacji 

przekraczającej wartość ,o której mowa w pkt.13.  
15. Uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji.  
16. Zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i jego zmian.  
17. Przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji, odznak i medali honorowych.  

 
                                                                      § 18 

1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 
2. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji wymaga większości 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy składu jej członków Rady Fundacji.  
 
 

§ 19 

1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. 
2. Rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego Rady, na wniosek członka Rady 

Fundacji, lub na wniosek Prezesa Zarządu.  
3. Uchwały Rady, wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

składu jej członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Rady. 

4. Uchwały o zmianie statutu, połączeniu z inna fundacją oraz likwidacją Fundacji, wymagają 
większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków.  

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji i Zarządu 

Fundacji. 
7. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków jest nieokreślona. 
8. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 
          - z chwilą doręczenia Radzie Fundacji pisma członka Rady Fundacji o rezygnacji 
            z uczestnictwa w Radzie Fundacji, 
          - z chwilą śmierci członka Rady Fundacji. 
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie  Fundacji 

zwrot uzasadnionych kosztów. 
10. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić członka Rady Fundacji do 

przeprowadzenia określonej czynności. 
11. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. W regulaminie Rady Fundacji 

określa się sposób sporządzania protokołu. 
12. Obsługę administracyjno - techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd  

Fundacji. 
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Zarząd Fundacji 
  

      § 20 

  
1.      Zarząd Fundacji od 1 do 3 osób. 
2.      Prezes      Zarządu     jest       powoływany    i   odwoływany    przez    Radę Fundacji. 
3.      Powołanie  i    odwołanie    Prezesa    Fundacji  wymaga większości 2/3 głosów przy 
       obecności co najmniej połowy składu członków Rady Fundacji.  
4.      Pozostali   członkowie   Zarządu   Fundacji  są powoływani i odwoływani przez Radę 
       Fundacji po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Zarządu. 
 

     § 21 

 
1. Prezes Zarządu Fundacji może być nagradzany i wynagradzany przez Radę Fundacji. 
2. Pozostali   członkowie  Zarządu Fundacji mogą być nagradzani i wynagradzani przez 

Prezesa Zarządu. 
 

     § 22 

 
1. Zarząd   Fundacji    zajmuje  się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji 

pozostałych organów Fundacji, a w szczególności: 
 

a) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.  
b) Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów.  
c) Przygotowywanie   rocznych   i   wieloletnich   planów  działania Fundacji oraz planów 

finansowych.  
d) Zatwierdzanie regulaminów. 
e)  Wnioskowanie   do  Rady Fundacji w zakresie powoływania  i odwoływania Członków 

Zarządu i Dyrektorów Instytutów. 
f) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.  
g) Ustalanie   wielkości    zatrudnienia    i    wysokości     środków      na     wynagrodzenia 

pracowników Fundacji.  
h) Występowanie     z   wnioskiem   i  wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji. 
i) Oświadczenie  woli  może składać każdy członek Zarządu. Jeżeli Zarząd liczy więcej niż 

dwóch członków, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.  
j) Prezes   Zarządu,   a   w    trakcie   jego nieobecności Wiceprezes, upoważniony jest do 

jednoosobowego    kierowania    działalnością    gospodarczą  Fundacji. W powyższym 
zakresie   Prezes   Fundacji    pełni funkcję kierownika zakładu pracy, w rozumieniu 
Kodeksu Pracy. 

                                                                           § 23 

 
1. Zarząd    Fundacji     kieruje       działalnością    Fundacji   i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd   podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie decyzji – zwykłą większością 

głosów   jego   członków   obecnych   na  posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
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3. O   posiedzeniu    Zarządu    Fundacji   muszą być powiadomieni wszyscy członkowie 
Zarządu.  

4. Tworzenie   i    likwidacja    instytutów    powołanych   do    prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

5. Powoływanie i odwoływanie ekspertów Fundacji do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Fundacji. 

6. Powoływanie     i     odwoływanie    dziennikarzy     Fundacji    do      przygotowywania 
i rozpowszechniania wydawnictw informacyjnych propagujących działalność Fundacji, 
o której mowa w statucie. 

7. Zarząd    co    roku,     do   dnia   31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie 
Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły. 

8. Realizacja celów Fundacji określonych w §4 w   zakresie określonym w §5, niniejszego 
statutu należy do zadań Zarządu Fundacji. 

 
 
                                                                           § 24 

 
1. Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony. 
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie. 
3. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa: 
    - z chwilą odwołania go przez Radę Fundacji, 
    - z chwila doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres 
      Fundacji pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji, 
    - z chwilą śmierci członka Zarządu. 
4.  Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu jak i również  
     każdego z członków Zarządu w każdym czasie. 
5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku: 

a) podjęcia przez członka Zarządu pracy, której charakter uniemożliwia należyte 
wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji, 
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do 
sprawowania funkcji przez członka Zarządu Fundacji, 
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji, 
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

 
 

Kapituła Honorowa Fundacji 
      § 25 

1 . Rada   Fundacji może powołać Kapitułę Honorową Fundacji jako organ doradczy  Fundacji. 
2.  Kapituła   Honorowa   Fundacji składać się będzie z co najmniej 3 osób powołanych przez 
     Fundatora. 
                                                                                   § 26 

W przypadku powołania Kapituły Honorowej wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego 
Kapituły, który organizuje jej prace. Kapituła może powołać ze swojego grona inną osobę do 
sprawowania tej funkcji w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez 
Przewodniczącego Kapituły. 
                                                                                   § 27 

Kapituła Honorowa ma prawo: 
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1. Składać wnioski dotyczące działalności Fundacji. 
2. Otrzymywać informacje dotyczące działalności Fundacji. 
                                                                                   § 26 

W przypadku powołania Kapituły Honorowej jej posiedzenia odbywać się będą w razie 
potrzeby. Posiedzenia Kapituły zwoływać będzie Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na 
wniosek Przewodniczącego Kapituły, na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji, lub na wniosek 
2/3 członków Kapituły. 

                                         Połączenie z inną fundacją. 
                                                                                   § 28 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 
  
                                                                                    § 29 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje 
zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków. Z 
wnioskiem o połączenie występuje Prezes Zarządu.  
  

                                                 Likwidacja Fundacji. 

                                                                                    § 30 

  
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub  
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
  
                                                                                    § 31 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu jej członków.  
                                                                                    § 32 

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. 
                                                                                    § 33 

Niniejszy Statut ustala jednomyślnie Rada Fundacji. 
                                                                                    § 34 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2014 r. 
 


