STATUT FUNDACJI
Z dnia 13 lipca 2016r .
TEKST JEDNOLITY
OMS Fundacja Bartłomieja Kacprzaka
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: OMS Fundacja Bartłomieja Kacprzaka, zwana w dalszej części statutu
Fundacją, ustanowiona została przez Bartłomieja Kacprzaka, zam. 91-085 Łódź, ul. Drewnowska nr
180 m.37, legitymującego się dowodem osobistym ASH 191570 posiadającego nr PESEL
84092501812, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod Repertorium A 4660/2016
sporządzonym w dniu 13 lipca 2016 roku przed notariuszem Bartłomiejem Jabłońskim, notariuszem
w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 - działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 91 Nr
46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień́ niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
1.
2.
1.
2.
3.
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§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, w województwie Łódzkim.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć oddziały i filie a także przystępować do spółek lub innych fundacji, na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Dla realizacji celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji
pożytku publicznego.

§5
Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister sportu i turystyki.
1.
2.

§6
Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać odznaki, medale i inne
odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
Rozdział II
Cel Fundacji oraz formy jego realizacji.

§7
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz propagowania kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży, sportowego trybu życia oraz wspierania ochrony zdrowia.
2. Celami Fundacji są:
1) działalność na rzecz szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu,
2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży; wspieranie sportu młodzieżowego,
3) kreowanie pozytywnego wizerunku sportowców, mecenasów sportu, sponsorów dyscyplin
sportowych oraz zachęcanie do wspierania wszelkich dyscyplin sportowych,
4) propagowanie zdrowego trybu życia,
5) wspieranie rozwoju: przedsiębiorczości, nowych technologii, społeczeństwa obywatelskiego,
praworządności, promocji zatrudnienia,
6) przeciwdziałanie wykluczeniom, wspieranie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,
gier hazardowych,
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działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych,
działalność w zakresie szeroko pojętej dobroczynności,
prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia, w
tym finansowanie zabiegów medycznych, operacji chirurgicznych,
10) wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania
postaw prozdrowotnych,
11) zakup i wyposażanie w sprzęt, osprzęt pomocniczy i urządzenia medyczne placówek
ochrony zdrowia, gabinetów medycznych oraz wszelkich innych zakładów zdrowotnych,
12) wspieranie finansowe i organizacyjne placówek ochrony zdrowia,
13) pomoc finansowa i wspieranie działań mających na celu doskonalenie i podnoszenie
kwalifikacji pracowników placówek ochrony zdrowia.
Dla osiągniecia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których
działalność́ jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wszystkie środki uzyskane ze swojej
działalności przeznacza na cele statutowe
§8
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) udzielanie stypendiów oraz ponoszenie ciężaru opłat czesnego za naukę, a także
wspomaganie finansowe szkół, stowarzyszeń, związków sportowych i wyposażanie w sprzęt
edukacyjny, sportowy,
2) finansowanie wszelkiej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
3) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw sportowego i
aktywnego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, 4) współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzyrządowymi, skierowaną na popieranie
inicjatyw zbieżnych z celem Fundacji,
5) organizowanie pomocy finansowej dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu, w tym
udzielanie pożyczek niekomercyjnych, a w szczególności związanych ze wspomaganiem
przedsiębiorstw, będących we wczesnej fazie rozwoju, rokujących lub znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej,
6) działania na rzecz tworzenia nowych przepisów prawa, a także zmiany przepisów już
istniejących, dotyczących celu Fundacji,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom od hazardu, podejmowanie działań, zmierzających do
świadomego podejścia do gier hazardowych,
8) organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
9) współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i za granicą w zakresie zbieżnym z celem
fundacji,
10) organizowanie i finansowanie forum, umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi
trendami z dziedziny medycyny, sportu oraz rehabilitacji,
11) zakup mienia, w tym nieruchomości, służących realizacji celu Fundacji, a także zbywanie
tego mienia w tym nieruchomości,
12) finansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i medialnej,
13) rozwój infrastruktury, wspierającej rozwój społeczno – gospodarczy,
14) udzielanie wsparcia finansowego oraz doradczego, szczególnie projektom gospodarczym,
naukowym i edukacyjnym oraz placówkom oświatowym,
15) upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej, sporcie, aktywnej rekreacji i zdrowym trybie
życia,
16) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
17) promocje i organizacje akcji propagujących cel Fundacji,
18) wsparcie działalności innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżnej z celem Fundacji,
również poprzez dokonywanie darowizn z majątku Fundacji.
Do realizacji celów statutowych fundacja ma prawo nabywania i zbywania udziałów i akcji w
spółkach krajowych i zagranicznych, a także zakładania spółek oraz uczestnictwa w spółkach.
Rozdział III Majątek i dochody Fundacji
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§9
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2.100 zł (dwóch tysięcy złotych),
z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą i inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji od osób prawnych,
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c) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
d) odsetek bankowych,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez
Fundację podczas jej działalności,
g) działalności gospodarczej,
Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji
może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy
przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
§10
Fundacja może udzielać pożyczki lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązania, w
stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli
(zwanych dalej „osobami bliskimi").
Majątek Fundacji może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji, jej
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach takich, które obowiązują w stosunku do osób
niezwiązanych z Fundacją.
Majątek Fundacji może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach takich, które obowiązują w stosunku do osób
niezwiązanych z Fundacją.
Fundacja może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz
Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach
według uznania Zarządu Fundacji, o ile służą one realizacji celów statutowych.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.
2.
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§11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7),
2) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8),
3) Produkcja napojów (PKD 11.0),
4) Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12.00.Z),
5) Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.10),
6) Produkcja tkanin (PKD 13.20),
7) Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (PKD 14.1),
8) Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
9) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
10) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
11) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
12) Produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1),
13) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
14) Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1),
15) Produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z),
16) Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3),
17) Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki (PKD 23.4),
18) Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
19) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
20) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
21) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),

22) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
23) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
24) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
25) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
26) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
27) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
28) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
29) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
30) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
31) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
32) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
33) Odzysk surowców (PKD 38.3),
34) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami (39.00.Z),
35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.1),
36) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
37) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),
38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa
i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
39) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
40) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
41) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
42) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
43) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
44) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
45) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
46) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
47) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
48) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
49) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.5),
50) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
51) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.7),
52) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8),
53) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD
47.9),
54) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
55) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
56) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
57) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD
49.4),
58) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
59) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
60) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
61) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
62) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
63) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
64) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.2),
65) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD
56.21.Z),
66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
67) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
68) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
69) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),

70) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
71) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
72) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
73) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej (PKD 61.20.Z),
74) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
75) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana (PKD 62.0),
76) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność (PKD 63.11.Z),
77) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
63.99.Z),
78) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 64.9),
79) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
80) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
81) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
82) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z),
83) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
84) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z),
85) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
(PKD 71.1),
86) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
87) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z),
88) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z),
89) Reklama (PKD 73.1),
90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
91) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
92) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
93) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z),
94) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
95) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
96) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
97) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
98) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
99) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
100)Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
101)Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
102)Opieka zdrowotna (PKD 86)
103)Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),
104)Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
105)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
§12
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział IV Organy Fundacji
§13
Organami Fundacji są:̨
a) Rada Fundatorów,
b) Rada Programowa (o ile została powołana przez Radę Fundatorów)
c) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
RADA FUNDATORÓW
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§14
Rada Fundatorów liczy od 1 do maksymalnie 3 osób.
W skład Rady Fundatorów wchodzi Fundator lub osoba przez niego powołana, w randze
Przewodniczącego Rady Fundatorów.
Fundator ma prawo do powołania w skład Rady Fundatorów maksymalnie dwóch dodatkowych
osób, w randze Członków Rady Fundatorów.
W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą̨ osoby wskazane w testamencie. W
przypadku braku takiego wskazania, w skład Rady wchodzą̨ zstępni Fundatora. W przypadku
braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą̨ inni spadkobiercy ustawowi.
Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundatorów.
Posiedzenie Rady Fundatorów może zwołać każdy z jej członków powiadamiając o tym
pozostałych członków za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub listownie, w terminie
minimum 14 dni przed datą posiedzenia Rady Fundatorów.
Posiedzenie Rady Fundatorów może zwołać Zarząd Fundacji lub Rada Programowa,
powiadamiając o tym pozostałych członków za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub
listownie, w terminie minimum 14 dni przed datą posiedzenia Rady Fundatorów.
Członka Rady Fundatorów należy uznać za prawidłowo poinformowanego o posiedzeniu Rady
Fundatorów, o ile zwołujący posiada potwierdzenie odbioru powiadomienia przez Członka Rady
Fundatorów.
Rada Fundatorów może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym, również z wykorzystaniem
zgody wyrażonej w korespondencji wysyłanej pocztą elektroniczną.
W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym , o którym mowa w ust. 4, 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.
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę
członków Rady Fundatorów.
Przewodniczący lub działający w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów
powiadamia członków Rady Fundatorów o wyniku głosowania nad uchwałą.
Treść uchwały Rady Fundatorów podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący przedstawia Radzie Fundatorów do wiadomości na najbliższym
posiedzeniu.
W trakcie posiedzeń Rady Fundatorów, Fundatorów mogą reprezentować osoby należycie
umocowane do ich reprezentowania i składania skutecznych oświadczeń woli. Pełnomocnikiem
może być inny Członek Rady Fundatorów.
Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) decyzja o powołaniu Rady Programowej Fundacji
b) powołanie pierwszego składu Rady Programowej oraz Zarządu Fundacji, ustalanie ich
priorytetów działania, wynagrodzeń
c) nadzór nad działalnością Fundacji,
d) określanie kierunków działalności Fundacji,
e) zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
f) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek lub fundacji,
g) podejmowanie uchwał o łączeniu z inną fundacją
h) udzielanie absolutorium Zarządowi,
i) zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, w tym zmiany celu Fundacji,
k) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji,
l) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, w tym także
sprawozdań przedkładanych właściwemu Ministrowi,
m) nadzorowanie i dokonywanie oceny prac Zarządu Fundacji,
n) powoływanie i odwoływanie członków kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz
uchwalanie regulaminów tych nagród,
o) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Fundacji majątkiem Fundacji, niezależnie
od jego wartości,
p) tworzenie innych stałych lub niestałych organów, Fundacji według uznania Rady
Fundatorów.
q) powołanie pierwszego składu Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji,
r) likwidacja Fundacji.
Zgoda o której mowa w §14 pkt 15o może zostać wyrażona w formie elektronicznej – za

pośrednictwem poczty e-mail, jak i również w formie pisemnej.
17. Członkom Rady Fundatorów może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w
Radzie Fundatorów.
18. Członkowie Rady Fundatorów mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji, Spółek do
których przystąpiła Fundacja, innych Fundacji, czy kapituł przyznających nagrody i stypendia
oraz członkami innych stałych i niestałych organów Fundacji.
RADA PROGRAMOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

1.
2.
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5.

§15
Rada Programowa współpracuje w charakterze doradczym z Radą Fundatorów przy określaniu
kierunków działalności Fundacji.
Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Fundacji.
Rada Programowa współpracuje z Zarządem przy sporządzaniu rocznego planu finansowego, w
szczególności w zakresie proponowania projektów do finansowania przez Fundację oraz
sposobów podziału środków.
Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Rada Programowa składa się z 1 do 15 członków powoływanych na czas nieoznaczony, spośród
osób wyróżniających się znajomością tematyki związanej z przedmiotem oraz celami
działalności Fundacji.
Członkowie Rady Programowej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
Programowej, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów.
Każdy z Członków Rady Fundatorów ma prawo powołania do Rady Programowej w charakterze
członków do 2 (dwóch) przedstawicieli Fundatorów.
Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Radę Fundatorów.
Z zastrzeżeniem postanowień § 16 Rada Programowa obraduje na posiedzeniach, zgodnie z
przyjętym przez siebie regulaminem.
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Programowej, kieruje
pracami Rady Programowej oraz zwołuje je nie rzadziej niż raz do roku lub na wniosek
każdego z członków Rady Fundatorów, Zarządu lub 1/3 składu Rady Programowej, a także
przewodniczy zebraniu Rady Programowej.
O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Rady Programowej najpóźniej na 7 dni
przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad.
Oprócz członków Rady Programowej w posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć
Członkowie Rady Fundatorów Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu Rady Programowej. Uchwały podpisuje
Przewodniczący Rady Programowej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
Programowej. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych.
Członkowie Rady Programowej mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Spółek do których
przystąpiła Fundacja, innych Fundacji, kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz
członkami innych stałych i niestałych organów Rady Programowej.
Członkom Rady Programowej może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w
Radzie Programowej.
§16
Rada Programowa może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym.
W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, projekt uchwały
powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Programowej wraz z pismem
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej, w którym określa sposób,
termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady Programowej.
Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę
członków Rady Programowej.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Programowej powiadamia członków Rady
Programowej o wyniku głosowania nad uchwałą.
Treść uchwały Rady Programowej podjętej w trybie, o którym mowa w ust.1, Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący przedstawia Radzie Programowej do wiadomości na najbliższym
posiedzeniu.

§17
Poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach statutu do kompetencji Rady Programowej
należy podejmowanie uchwał w innych sprawach w ramach kompetencji przyznanych Radzie
Programowej przez Radę Fundatorów.
§18
Radę Programową reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej imieniu Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący Rady Programowej.
ZARZĄD FUNDACJI
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.

1.

§19
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu
Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów lub Rady Programowej,
Do kompetencji Zarządu należy także:
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
b) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
c) sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sporządzanie wniosków do Rady Fundatorów, wraz z uzasadnieniem, dotyczących
przystąpienia Fundacji do spółek lub innych fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji lub zatrudnionych na innych
podstawach niż umowa o pracę,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji
Rady Fundatorów i Rady Programowej.
§20
W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 - 3 osób, wśród nich Prezes oraz członkowie Zarządu,
powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundatorów.
Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
Fundator może być członkiem Zarządu. Do Zarządu nie mogą być powołani członkowie Rady
Programowej. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Programowej wygasa.
Członkostwo w Zarządzie ustaje również z chwilą odwołania, rezygnacji z członkostwa
złożonego na piśmie na ręce Prezesa lub śmierci członka Zarządu.
Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Rady Fundatorów w każdym
czasie.
W przypadku uchwalenia przez Radę Fundatorów Regulaminu Zarządu Zarząd działa na jego
podstawie.
Zarząd obraduje na posiedzeniach. Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes
Fundacji kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące lub na wniosek każdego z członków Zarządu, a także przewodniczy posiedzeniom
Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni
przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad.
Zawiadomienie Członków Zarządu nie jest wymagane, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są
obecni na posiedzeniu.
Oprócz członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady
Fundatorów, Rady Programowej, oraz inne zaproszone osoby. Członkowie Rady winni być
powiadomieni o posiedzeniu Zarządu w terminie określonym w pkt. 7 §20 niniejszego Statutu.
§21
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest jednoosobowo każdy z
Członków Zarządu.
Zarząd rozporządza majątkiem Fundacji. Każdorazowo, do
rozporządzania majątkiem
Fundacji, niezależnie od jego wartości, wymagana jest zgoda Członka Rady Fundatorów.
W przypadku braku wydania przez Radę Fundatorów zgody, o której mowa w § 14 w terminie
20 dni od dnia złożenia przez Zarząd wniosku w tym przedmiocie Zarząd będzie uprawniony do
dokonania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§22
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2.

O wysokości i sposobie przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu decyduje Rada
Fundatorów w drodze uchwały.
LIKWIDACJA FUNDACJI

1.
2.
3.

§23
Fundacja może być zlikwidowana w przypadku:
a) osiągnięcia celów, dla jakich została powołana,
b) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatorów pełnią Członkowie Zarządu bądź inna osoba
wyznaczona przez Radę Fundatorów. Likwidatorem Fundacji może być również Członek Rady
Fundatorów.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się podmiotom wskazanym uchwałą Rady
Fundatorów, których działalność odpowiada celom Fundacji lub zapewnia wykorzystanie
majątku zgodnie z celami Fundacji. Majątek może być przekazany innej Fundacji, również
zagranicznej.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§24
Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, również zagraniczną.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

§25
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów jednomyślnie.
Statut wchodzi w Życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

