
Tekst jednolity Statutu fundacji: Zróbmy.To

z siedzibą w Bielsku-Białej
obejmujący:

1. pierwotny tekst Statutu przyjęty w dniu 14 stycznia 2016 r.,

2. zmiany Statutu dokonane przez Fundatorkę w dniu 21 czerwca 2018 r.,

3. zmiany Statutu dokonane przez Fundatorkę w dniu 04 grudnia 2019 r.

STATUT FUNDACJI ZRÓBMY.TO

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą  Zróbmy.To, zwana dalej  Fundacją,  ustanowiona przez Maję Dębowską, zwaną dalej

Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Cyniarskiej numer 36 w

Bielsku-Białej, przed notariusz Rozalią Gołba- Dorak w Bielsku-Białej dnia 14 stycznia 2016r., repertorium A

nr 151/2016, działa na podstawie przepiso3 w ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r.

Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowos3c3 prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

§ 4

Terenem działalnos3ci  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla  włas3ciwego realizowania  celo3 w

społecznych  i  gospodarczych  Fundacja  moz;e  prowadzic3  działalnos3ci  poza  granicami  Rzeczypospolitej

Polskiej.

§ 5

Ministrem włas3ciwym w sprawach Fundacji jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6

Fundacja  moz;e  ustanowic3  odznaki  i  medale  honorowe  i  przyznawac3  je  wraz  z  innymi  nagrodami  i

wyro3 z;nieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłuz;onym dla celo3 w obranych przez Fundację lub dla samej

Fundacji.

§ 7



Fundacja uz;ywa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 8

Fundacja  jest  organizacją  pozarządową,  prowadzącą  działalnos3c3  poz;ytku  publicznego  w  rozumieniu

przepiso3 w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnos3ci poz;ytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Gło3 wnym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalnos3ci poz;ytku publicznego

poprzez realizację celo3 w statutowych, mających wpływ na aktywizację i integrację społeczną, obywatelską,

kulturalną i zawodową młodych ludzi (szczego3 lnie dzieci i młodziez;y) oraz wsparcie rozwoju osobistego,

naukowego i zawodowego młodych ludzi (szczego3 lnie dzieci i młodziez;y) .

§ 10
1. Fundacja prowadzi działalnos3c3 w zakresie:

a) pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  z;yciowej  oraz

wyro3 wnywania szans tych rodzin i oso3 b;

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c) działalnos3ci  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  oso3 b  zagroz;onych

wykluczeniem społecznym;

d) działalnos3ci charytatywnej;

e) działalnos3ci na rzecz oso3 b niepełnosprawnych;

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodziez;y oraz innych oso3 b;

g) działalnos3ci na rzecz ro3 wnych praw kobiet i męz;czyzn;

h) działalnos3ci wspomagającej rozwo3 j gospodarczy, w tym rozwo3 j przedsiębiorczos3ci;

i) działalnos3ci wspomagającej rozwo3 j wspo3 lnot i społecznos3ci lokalnych;

j) nauki, szkolnictwa wyz;szego, edukacji, os3wiaty i wychowania;

k) działalnos3ci na rzecz dzieci i młodziez;y, w tym wypoczynku dzieci i młodziez;y;

l) kultury, sztuki, ochrony do3 br kultury i dziedzictwa narodowego;

m) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

n) upowszechniania i ochrony wolnos3ci i praw człowieka oraz swobo3 d obywatelskich, a takz;e działan3

wspomagających rozwo3 j demokracji;

o) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

p) działalnos3ci  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontakto3 w  i  wspo3 łpracy  między

społeczen3 stwami;

q) promocji i organizacji wolontariatu;

r) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;



s) organizacji przedsięwzięc3 mających za przedmiot naukę, edukację, os3wiatę i wychowanie.

§ 11
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie  wsparcia  w zakresie  rozwoju  osobistego,  edukacyjnego,  zawodowego  oraz  nabywania

nowych umiejętnos3ci dzieci i młodych ludzi;

b) podejmowanie  ro3 z;nych  działan3  mających  na  celu  ograniczanie  zjawisk  patologii  społecznych  i

wykluczenia społecznego, zagroz;en3  i negatywnych zjawisk społecznych online i w s3wiecie realnym;

c) aktywizację kulturalną, zawodową, naukową, sportową oraz w zakresie zaangaz;owania społecznego,

obywatelskiego, wolontarystycznego,  międzypokoleniowego dzieci i  młodziez;y,  w tym organizację

wydarzen3  kulturalnych;

d) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu m.in. wspieranie dzieci

i  młodziez;y  zagroz;onych  wykluczeniem  społecznym  w  zdobywaniu  wykształcenia  i  osiągnięciu

samodzielnos3ci  oraz  integrację  społeczną  dzieci  i  młodziez;y  z  ro3 z;nych  s3rodowisk,  oso3 b

niepełnosprawnych oraz integrację międzypokoleniową;

e) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym fundowanie nagro3 d rzeczowych i

stypendio3 w dzieciom i młodziez;y, kto3 rych przypadki mają charakter szczego3 lny;

f) organizowanie  warsztato3 w,  kurso3 w  dla  dzieci  i  młodziez;y,  praktyk  i  staz;y  dla  nauczycieli,

pracowniko3 w socjalnych i studento3 w;

g) działania  na  rzecz  wypracowania  i  wprowadzania  w  z;ycie  nowych,  replikowalnych  modeli

wspo3 łpracy  i  pracy  z  dziec3mi  i  młodziez;ą  na  rzecz  pozytywnych  zmian  społecznych,  słuz;ącym

przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym online i  w s3wiecie rzeczywistym, patologii,

uzalez;nieniom i wykluczeniu społecznemu, do zapoz;yczenia i zrealizowania przez inne organizacje

pozarządowe, osoby fizyczne i instytucje pan3 stwowe;

h) organizowanie  i  finansowanie  nieodpłatnych  wydarzen3  edukacyjnych,  informacyjnych  i

promocyjnych, szkolen3 , warsztato3 w w zakresie celo3 w Fundacji;

i) skupianie woko3 ł idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli s3rodowisk

two3 rczych, intelektualnych i naukowych;

j) wspo3 łpracę  z  instytucjami  pan3 stwowymi  i  samorządowymi,  zakładami  opieki  zdrowotnej,

organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie celo3 w Fundacji;

k) wsparcie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięc3, organizacji pozarządowych i oso3 b

fizycznych, działającym w zakresie zbiez;nym z celami Fundacji;

l) organizowanie  spotkan3  słuz;ących  wymianie  dos3wiadczen3  oso3 b  i  jednostek  prowadzących

działalnos3c3  w zakresie zbiez;nym z celami Fundacji, a takz;e upowszechniania tych dos3wiadczen3  oraz

udzielanie porad i  pomocy osobom zamierzającym tworzyc3  organizacje o podobnym do Fundacji

profilu działania, organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym działającym w tym samym

obszarze;



m) upowszechnianie ws3ro3 d społeczen3 stwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkolen3  dla

przyszłych wolontariuszy,  zachęcanie młodziez;y i  dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach

organizowanych przez Fundację;

n) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badan3  w zakresie związanym z celami Fundacji;

o) prowadzenie rehabilitacji społecznej na rzecz oso3 b wykluczonych lub zagroz;onych wykluczeniem ze

społeczen3 stwa;

p) zbio3 rki i imprezy publiczne.

2. Działalnos3c3 Fundacji, o kto3 rej mowa w ust.1 ma w całos3ci charakter nieodpłatny.

§ 12

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja moz;e wspierac3 działalnos3c3 innych oso3 b prawnych oraz oso3 b fizycznych,

kto3 rych działalnos3c3 jest zbiez;na z jej celem.

 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek  Fundacji  stanowi  Fundusz  załoz;ycielski  w  kwocie  3000  (trzech  tysięcy)  złotych  oraz  s3rodki

finansowe, nieruchomos3ci i ruchomos3ci nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie ma prawa:

a) udzielac3  poz;yczek  lub  zabezpieczac3  majątkiem  Fundacji  zobowiązan3  w  stosunku  do  Fundatora,

członko3 w Fundacji,  członko3 w organo3 w Fundacji  lub pracowniko3 w Fundacji  oraz oso3 b,  z  kto3 rymi

Fundator, członkowie Fundacji, członkowie organo3 w Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w

związku małz;en3 skim, we wspo3 lnym poz;yciu albo w stosunku pokrewien3 stwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewien3 stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywac3  majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członko3 w Fundacji, członko3 w organo3 w Fundacji

lub  pracowniko3 w  Fundacji  oraz  ich  oso3 b  bliskich,  na  zasadach  innych  niz;  w  stosunku  do  oso3 b

trzecich,  w  szczego3 lnos3ci  jez;eli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych

warunkach,

c) wykorzystywac3  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatora,  członko3 w  Fundacji,  członko3 w  organo3 w

Fundacji lub pracowniko3 w Fundacji oraz ich oso3 b bliskich, na zasadach innych niz;  w stosunku do

oso3 b trzecich, chyba z;e to wykorzystanie bezpos3rednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu towaro3 w lub usług od podmioto3 w,  w kto3 rych uczestniczą Fundator,  członkowie Fundacji,

członkowie organo3 w Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich oso3 b bliskich, na zasadach innych niz;

w stosunku do oso3 b trzecich lub po cenach wyz;szych niz;  rynkowe.



§ 15

1. SA rodki na realizację celo3 w Fundacji i pokrycie koszto3 w jej działalnos3ci pochodzą w szczego3 lnos3ci z:

1. darowizn, spadko3 w i zapiso3 w

2. subwencji oso3 b prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowos3ci prawnej,

3. ze zbio3 rek i imprez publicznych, w tym crowdfunding internetowy

4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

5. nadwyz;ki przychodo3 w nad kosztami z działalnos3ci gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

6. 1% podatku  dochodowego  od  oso3 b  fizycznych (w przypadku posiadania  przez  Fundację  statusu

organizacji poz;ytku publicznego).

2. Nadwyz;kę  przychodo3 w  nad  kosztami  osiągniętą  z  działalnos3ci  gospodarczej  Fundacja  przeznacza  w

całos3ci  na  działalnos3c3  poz;ytku  publicznego  Fundacji.  Działalnos3c3  gospodarcza  prowadzona  jest

wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalnos3ci poz;ytku publicznego.

3. Fundacja  wszelkie  nadwyz;ki  przychodo3 w  nad  kosztami  przeznacza  na  prowadzoną  przez  siebie

działalnos3c3 poz;ytku publicznego.

§ 16

SA rodki pochodzące z subwencji, darowizn, spadko3 w i zapiso3 w mogą byc3  uz;yte na wybraną przez Fundację,

dowolną  realizację  jej  celu,  o  ile  ofiarodawcy  nie  postanowili  inaczej  (przy  czym  warunkiem  jest,  by

postanowienia ofiarodawco3 w nie były sprzeczne z niniejszym Statutem ani przepisami prawa).

§ 17

W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia  Zarząd  składa  os3wiadczenie  o  przyjęciu  spadku  z

dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wo3 wczas, gdy w chwili składania tego os3wiadczenia jest oczywiste, z;e

stan czynny spadku znacznie przewyz;sza długi spadkowe.

§ 17a

Fundacja  nie  przyjmuje  ani  nie  dokonuje  płatnos3ci  w  goto3 wce  o  wartos3ci  ro3 wnej  lub  przekraczającej

ro3 wnowartos3c3  10 000 euro, bez względu na to, czy płatnos3c3  jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja,

czy  kilka  operacji,  kto3 re  wydają  się  ze  sobą  powiązane.  W  przypadku,  gdy  przepisy  prawa  dotyczące

przeciwdziałania  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu  przewidywac3  będą  kwotę  niz;szą  niz;

wskazana powyz;ej, kto3 rej osiągnięcie skutkowac3  będzie uznaniem fundacji za instytucje obowiązane, zakaz

przyjmowania lub dokonywania płatnos3ci w goto3 wce dotyczyc3 będzie tej niz;szej kwoty.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 18



Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 19.

1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu oso3 b.

2. Członko3 w Rady Fundacji  powołuje  i  odwołuje  Fundatorka,  przy czym członkowie Rady Fundacji  nie

mogą byc3  członkami Zarządu ani pozostawac3  z nimi w związku małz;en3 skim, we wspo3 lnym poz;yciu, w

stosunku pokrewien3 stwa, powinowactwa lub podległos3ci słuz;bowej.

3. Członkiem  Rady  Fundacji  nie  moz;e  byc3  osoba,  kto3 ra  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za

przestępstwo umys3lne s3cigane z oskarz;enia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1. odwołania przez Fundatorkę, w szczego3 lnos3ci w przypadku:

a) nienalez;ytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowien3  statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolnos3ci do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomnos3ci;

d) zaistnienia innych okolicznos3ci, kto3 re powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

2. s3mierci jej członka;

3. złoz;enia przez niego rezygnacji;

4. prawomocnego  skazania  za  przestępstwo  umys3lne  s3cigane  z  oskarz;enia  publicznego  lub

przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu

uzasadnionych koszto3 w związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym koszto3 w podro3 z;y, z

uwzględnieniem  limito3 w  wynikających  z  przepiso3 w  ustawy  o  działalnos3ci  poz;ytku  publicznego  i  o

wolontariacie.

§ 20

2. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz kontrolnym i sprawuje stałą kontrolę nad działalnos3cią

Fundacji oraz jej organo3 w, w szczego3 lnos3ci Zarządu.

3. Do kompetencji Rady Fundacji w szczego3 lnos3ci nalez;y:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budz;eto3 w i plano3 w działania, sprawozdan3  z ich realizacji,

b) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdan3  finansowych  sporządzanych  przez  Fundację,  w  tym

rocznego sprawozdana finansowego, jak ro3 wniez;  rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich plano3 w

działania  Fundacji;  podejmowanie  uchwał  w sprawie  sposobu  pokrycia  straty  lub  przeznaczenia

nadwyz;ki bilansowej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan3  z działalnos3ci Zarządu,

d) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;



e) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowniko3 w Fundacji;

f) proponowanie  zmian  Statutu  oraz  opiniowanie  zmian  Statutu,  przedstawionych  Radzie  przez

Fundatorkę lub Zarząd do zaopiniowania;

g) wyraz;anie  zgody  na  kaz;dą  czynnos3c3  Zarządu  mającą  za  przedmiot  rozporządzenie  prawem  lub

zaciągnięcie  zobowiązania  do  s3wiadczenia  o  wartos3ci  przewyz;szającej  kwotę  1000,00  zł.,  za

wyjątkiem czynnos3ci przewidzianych w budz;ecie i planach działania, o kto3 rych mowa w pkt 1);

h) wyraz;anie  opinii  we  wszystkich  uznanych  przez  nią  za  istotne  sprawach  w  drodze  uchwał

podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

i) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodnos3ci  z kierunkami i  planami działalnos3ci

Fundacji okres3lonymi przez Radę Fundacji lub Fundatorkę,

j) kontrola  wykonywania  przez  Zarząd uchwał  Rady Fundacji  oraz  kontrola  zgodnos3ci  działalnos3ci

Zarządu ze statutem,

k) przedkładanie  Zarządowi  swojego  stanowiska  co  do  oceny  wykonywania  uchwał  Rady  Fundacji

przez Zarząd oraz co do zgodnos3ci jego działalnos3ci ze statutem,

l) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłoz;onych przez Zarząd,

m) ustalenie kwoty s3rodko3 w finansowych przeznaczonych na działalnos3c3 gospodarczą Fundacji.

4. W celu realizacji swoich zadan3  kontrolnych Rada Fundacji w szczego3 lnos3ci jest uprawniona do:

a) z;ądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumento3 w dotyczących Fundacji;

b) z;ądania od członko3 w Zarządu złoz;enia pisemnych lub ustnych wyjas3nien3 ;

c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21

1. Rada wybiera spos3ro3 d swoich członko3 w Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niz;  raz na

szes3c3 miesięcy.

2. Posiedzenia  Rady  Fundacji  zwoływane  są  przez  jej  Przewodniczącego  z  własnej  inicjatywy  lub  na

wniosek Zarządu, Fundatorki, lub co najmniej 1/3 członko3 w Rady.

3. Posiedzenia  Rady  Fundacji  prowadzi  jej  Przewodniczący,  a  w  razie  jej  nieobecnos3ci  członek  Rady

Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członko3 w Rady Fundacji.



4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą byc3 zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo

w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpos3rednio do jej członko3 w.

5. Posiedzenia  Rady Fundacji  mogą byc3  prowadzone  telefonicznie,  w sposo3 b  umoz; liwiający

porozumienie  się  wszystkich  uczestniczących  w  nim  członko3 w.  Za  miejsce  posiedzenia

przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyc3 z głosem doradczym członkowie Zarządu

lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 23

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większos3cią głoso3 w w obecnos3ci co najmniej:

a) dwo3 ch jej członko3 w w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech oso3 b;

b) trzech jej członko3 w w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niz;

trzy osoby.

        W przypadku oddania ro3 wnej liczby głoso3 w decyduje głos prowadzącego obrady.

2. Uchwały Rady Fundacji mogą byc3 podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze 

głosowania pisemnego o ile z;aden z jej członko3 w nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy 

głosowania.

§ 24

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) oso3 b, a o liczbie członko3 w Zarządu

decyduje Fundatorka w granicach wskazanych w niniejszym zdaniu.  Członkowie Zarządu

powoływani są przez Fundatorkę na czas nieokres3lony. W skład Zarządu wchodzi Prezes, a

w  przypadku  Zarządu  wieloosobowego  kolejne  stanowiska  w  Zarządzie  noszą  nazwy:

Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu.

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, s3mierci, bądz3  odwołania członka

Zarządu. Fundatorka moz;e odwołac3  Zarząd lub kaz;dego z jego członko3 w w kaz;dym czasie

bez podawania powodu.

3. Członkiem Zarządu nie moz;e byc3  osoba,  kto3 ra była skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umys3lne s3cigane z oskarz;enia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

1. Fundatorka powołując członko3 w Zarządu przydziela funkcje w Zarządzie, zgodnie z § 24 ust.

1 zd. 3 powyz;ej.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu.



§ 26

1. Zarząd kieruje działalnos3cią Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu nalez;y:

a) kierowanie biez;ącą działalnos3cią Fundacji;

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

c) opracowywanie na rok następny rocznych budz;eto3 w i plano3 w działania oraz rocznych

sprawozdan3  przewidujących  i  uwzględniających  politykę  inwestycyjną  Fundacji  i

przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

d) opracowywanie  wieloletnich  plano3 w  działania  Fundacji  okres3lających  długofalowe

kierunki jej działania;

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

f) zaciąganie zobowiązan3  w imieniu Fundacji;

g) powoływanie oddziało3 w, zakłado3 w, filii i przedstawicielstw Fundacji;

h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowniko3 w Fundacji;

i) przyjmowanie darowizn, spadko3 w, zapiso3 w, subwencji i dotacji,

j) wszelkie inne sprawy nie zastrzez;one do kompetencji innych organo3 w Fundacji.

3. Budz;ety i plany, o kto3 rych mowa w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i

przedstawia Radzie  Fundacji  do zatwierdzenia  w terminie  do dnia  30 listopada  kaz;dego

roku.

4. Zarząd ponosi odpowiedzialnos3c3 za włas3ciwe finansowanie działalnos3ci statutowej Fundacji,

w  tym  takz;e  za  odpowiednie  lokowanie  jej  s3rodko3 w  majątkowych,  zapewniające

przewidywane przychody i trwałos3c3 majątku Fundacji.

§ 27

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu os3wiadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes

Zarządu działający jednoosobowo.

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu os3wiadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes

Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający

łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 28

W przypadku zarządu wieloosobowego:

1. Kaz;dy  członek  Zarządu  ma  prawo  i  obowiązek  prowadzenia  spraw  Fundacji.  Dla

dokonania czynnos3ci przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie

przez Zarząd formalnej uchwały.



2. Uchwały  Zarządu  mogą  byc3  powzięte,  jez;eli  jego  członkowie  zostaną  prawidłowo

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większos3cią głoso3 w w obecnos3ci co najmniej połowy

jego członko3 w, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 29

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawac3  z Fundacją w stosunku pracy, jak ro3 wniez;  pracowac3

w oparciu o umowę zlecenie lub umowę cywilnoprawną.

2. Fundacja  moz;e  zawierac3  z  członkami  Zarządu  umowy  dotyczące  wykonywania  na  rzecz

Fundacji  zadan3 ,  usług  niezwiązanych  z  pełnieniem  funkcji  w  Zarządzie.  Dotyczy  to  ro3 wniez;

umo3 w  zawieranych  przez  członka  Zarządu  w  ramach  prowadzonej  przez  niego  działalnos3ci

gospodarczej.

3. Wynagrodzenie członko3 w Zarządu okres3la Fundatorka.

4. Umowy o pracę,  umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawne z osobami zatrudnianymi w

Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. W umowach z członkiem Zarządu lub w sporze pomiędzy

Fundacją a członkiem Zarządu,  Fundację reprezentuje  pełnomocnik powołany uchwałą Rady

Fundacji.

5. Wynagrodzenia dla członko3 w Zarządu i pracowniko3 w Fundacji  wypłacane są ze s3rodko3 w

Fundacji.

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niz;  raz na miesiąc.

2. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek

Fundatorki, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia  Zarządu mogą byc3  zwoływane  pisemnie,  telefonicznie,  elektronicznie albo w

formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpos3rednio do jej członko3 w.

4. Posiedzenia  Zarządu  mogą  byc3  prowadzone  telefonicznie,  w  sposo3 b  umoz; liwiający

porozumienie  się  wszystkich  uczestniczących  w  nim  członko3 w.  Za  miejsce  posiedzenia

przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

Protoko3 ł z takiego posiedzenia powinien byc3 podpisany przez wszystkich uczestniczących w

nim członko3 w Zarządu.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31



Fundacja  moz;e  prowadzic3  w  kraju  i  zagranicą,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie

przepisami, działalnos3c3 gospodarczą w zakresie:

1. PKD 18.1 - Drukowanie i działalnos3c3 usługowa związana z poligrafią,

2. PKD 47.1 - Sprzedaz;  detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

3. PKD 47.6 - Sprzedaz;  detaliczna wyrobo3 w związanych z kulturą i rekreacją prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

4. PKD 47.8 - Sprzedaz;  detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

5. PKD  47.9  -  Sprzedaz;  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,  straganami  i

targowiskami,

6. PKD 58.1 - Wydawanie ksiąz;ek i periodyko3 w oraz pozostała działalnos3c3  wydawnicza, z

wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

7. PKD 58.2 - Działalnos3c3 wydawnicza w zakresie oprogramowania

8. PKD  59.1  -  Działalnos3c3  związana  z  filmami,  nagraniami  wideo  i  programami

telewizyjnymi

9. PKD 59.20.Z - Działalnos3c3 w zakresie nagran3  dz3więkowych i muzycznych,

10. PKD  62.0  -  Działalnos3c3  związana  z  oprogramowaniem  i  doradztwem  w  zakresie

informatyki oraz działalnos3c3 powiązana,

11. PKD  63.1  -  Przetwarzanie  danych;  zarządzanie  stronami  internetowymi  (hosting)  i

podobna działalnos3c3; działalnos3c3 portali internetowych,

12. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

13. PKD 63.9 - Pozostała działalnos3c3 usługowa w zakresie informacji

14. PKD 68.1 - Kupno i sprzedaz;  nieruchomos3ci na własny rachunek

15. PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomos3ciami własnymi lub dzierz;awionymi

16. PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

17. PKD  72.2  -  Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  nauk  społecznych  i

humanistycznych

18. PKD 73.1 – Reklama,

19. PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej

20. PKD 74 - Pozostała działalnos3c3 profesjonalna, naukowa i techniczna,

20a)PKD 78.10.Z  -  Działalnos3c3  związana z  wyszukiwaniem miejsc  pracy i  pozyskiwaniem

pracowniko3 w

21. PKD 82.3 - Działalnos3c3 związana z organizacją targo3 w, wystaw i kongreso3 w 

21a) PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji

22. PKD 90.0 - Działalnos3c3 two3 rcza związana z kulturą i rozrywką



23. PKD 93.2 - Działalnos3c3 rozrywkowa i rekreacyjna

§ 32

1. Fundacja moz;e występowac3  jako udziałowiec lub akcjonariusz spo3 łek prawa handlowego

powołanych  lub  działających w celu  uzyskania  s3rodko3 w  pienięz;nych  na  realizację  celo3 w

statutowych Fundacji.

2. Działalnos3c3  gospodarcza  Fundacji  prowadzona  jest  w  formie  organizacyjnie

niewyodrębnionej.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 33

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundatorka.

§ 34

Zmiana statutu nie moz;e dotyczyc3 istotnych zmian celo3 w Fundacji.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja moz;e połączyc3 się z inną Fundacją.

§ 36

Połączenie nie moz;e nastąpic3, jes3 li w jego wyniku mo3 głby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomys3lnej uchwały

podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem włas3ciwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga

zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 38

Fundacja ulega likwidacji  w razie osiągnięcia celu,  dla kto3 rego została powołana lub w razie

wyczerpania się jej s3rodko3 w finansowych i majątku.

§ 39



Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomys3lnej

uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 40

Majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  przekazuje  się,  z  zastrzez;eniem  tres3ci  art.  5  ust.4

ustawy o fundacjach, instytucjom, kto3 rych działalnos3c3  odpowiada celowi Fundacji, wskazanym

w tym celu przez Fundatorkę.

§ 41

Statut wchodzi w z;ycie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.


