STATUT
FUNDACJI „WSPARCIE NA STARCIE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.

3.

4.

Nazwa fundacji brzmi: „Fundacja WSPARCIE NA STARCIE”
Fundacja pod nazwą „Fundacja WSPARCIE NA STARCIE” zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona została przez Panie: Izabelę Gelletę, Marię Mossor–Kwit i Maję Kłodę oraz
Panów: Teofila Kłodę i Radosława Piotrowicza, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem
notarialnym z dnia 20 lipca 2015 r. sporządzonym przez notariusza Martę Pilecką–
Błaszczak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pięknej 54 lok. 4, repertorium A
Nr 1822/2015.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.
Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1.

2.
3.

4.

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a
w szczególności na rzecz osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji. Działalność ta jest
wyłączną statutową działalnością Fundacji.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji jej celów statutowych określonych w § 8 Statutu. Osiągany dochód z
działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie w całości na realizację tych celów.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
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§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1.
2.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego
(logo) według wzoru określonego przez jej Zarząd.
§6

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§7
1. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub inne jednostki organizacyjne, a
także - przystępować do innych podmiotów i fundacji.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1) wszechstronna, interdyscyplinarna pomoc rodzinie małego dziecka poprzez działalność z
zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej,
2) wspieranie rodziców lub opiekunów w rozwijaniu kompetencji wychowawczych,
3) wieloprofilowa stymulacja rozwoju dzieci, w szczególności dzieci o zaburzonym rozwoju
bądź zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi,
4) integracja społeczna dzieci o zaburzonym rozwoju bądź zagrożonych zaburzeniami
rozwojowymi oraz integracja społeczna i zawodowa członków ich rodzin,
5) promowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki zaburzeń rozwojowych, wczesnego
wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji terapeutycznej,
6) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz ochrony praw
dzieci, w szczególności dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
7) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie objętym wszystkimi wymienionymi wyżej
celami.
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§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz opiekuńczą na rzecz dzieci o
zaburzonym rozwoju bądź zagrożonych zaburzeniami rozwoju, które to działalności będą
miały charakter niedochodowy,
2) działalność konsultacyjno–szkoleniową na rzecz wspierania rodzin małych dzieci, w
szczególności dzieci o zaburzonym rozwoju lub zagrożonych zaburzeniami rozwoju, która
to działalność będzie miała charakter niedochodowy,
3) organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji oraz kampanii
promocyjnych mających na celu upowszechnianie idei wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka oraz wsparcia rodziny, w tym m.in. wiedzy dotyczącej profilaktyki trudności
rozwojowych, wczesnej interwencji terapeutycznej, metod i form aktywizujących dziecko
oraz rodziców, które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dla dzieci oraz ich rodzin, które to
działalności będą miały charakter niedochodowy,
5) promowanie wzorów rodzicielstwa oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
prawidłowej opieki nad małym dzieckiem; wspieranie rodziców lub opiekunów w
rozwijaniu kompetencji wychowawczych, propagowanie idei zaangażowanego,
odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa,
6) wprowadzanie, popieranie i upowszechnianie innowacyjnych, modelowych rozwiązań na
rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci oraz wspierania rodziny,
7) powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji działających na
rzecz profilaktyki trudności rozwojowych, wspomagania rozwoju małego dziecka oraz
wczesnej interwencji terapeutycznej,
8) działalność naukowo–badawczą dotyczącą profilaktyki trudności rozwojowych, wczesnego
wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, która to działalność będzie
miała charakter niedochodowy,
9) działalność wydawniczą dotyczącą profilaktyki trudności rozwojowych, wczesnego
wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, która to działalność będzie
miała charakter niedochodowy,
10) udostępnianie, rozpowszechnianie i produkowanie materiałów stymulujących rozwój
małego dziecka, które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
11) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno–terapeutycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi bądź zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin,
które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
12) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie
adekwatnym do celów Fundacji,
13) współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w realizacji zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego zgodnych z celami Fundacji,
14) szeroko pojęte działania informacyjne o podejmowanych działaniach i osiągnięciach
Fundacji w realizacji jej celów,
15) wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.
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III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 9.000 złotych (dziewięć
tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji od osób fizycznych i prawnych,
3) dochodów ze zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie bądź z
udziałem osób trzecich,
4) dochodów z poszczególnych składników majątku Fundacji (nieruchomości i pozostałych
aktywów),
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6) zysku z lokat kapitałowych w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
7) odsetek od depozytów bankowych.
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 11
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
dowolnego z celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. 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.
§ 13
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie ma prawa:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji 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 lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
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2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji 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) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy,
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Za rok obrotowy oraz sprawozdawczy w Fundacji przyjmuje się – za wyjątkiem określonym
w ust. 3 poniżej - rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2016 r.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 15
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji – z zastrzeżeniem określonym w § 3 ust. 4
Statutu - może być (w kolejności kodów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności):
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
5) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
6) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach,
7) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
8) 73.10 Reklama,
9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
11) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
12) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
1)
2)
3)
4)
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2. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonej działalności gospodarczej wymagać będzie – na

podstawie odrębnych przepisów – koncesji lub zezwolenia, albo spełnienia innych
wymogów, Fundacja uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności
lub spełni inne wymogi określone przez przepisy dotyczące prowadzenia takiej działalności.
W szczególności Fundacja spełni wymogi określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, dotyczące zasad i form prowadzenia działalności
gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego.
§ 16
Z funduszu założycielskiego Fundacji, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszego Statutu,
przeznacza się kwotę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) na prowadzenie przez
Fundację działalności gospodarczej.
§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
2. Zakłady wyodrębnione zostaną na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
3. Zakres działania danego zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków jego kierownika,
określać będzie każdorazowo regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
4. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
5. Kierownik zakładu ponosi za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem
Fundacji.
6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
§ 18
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów
statutowych Fundacji.
V. ORGANY FUNDACJI
§ 19
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”),
2) Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),
3) Konwent Fundatorów.
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1) Zarząd Fundacji
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
i jest powoływany na wspólną trzyletnią kadencję przez Konwent Fundatorów.
2. W skład Zarządu mogą być powoływani Fundatorzy, o ile nie są członkami Rady Fundacji
lub Prezesem Fundacji.
3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala każdorazowo w formie uchwały Konwent
Fundatorów, który może dokonać zmiany tej liczby również w trakcie kadencji.
4. Osoba powołana do Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w
Zarządzie z dniem upływu tej kadencji.
5. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.
6. Konwent Fundatorów ma prawo odwołania całego Zarządu lub każdego z jego członków w
trakcie trwania kadencji.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) odwołania przez Konwent Fundatorów, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduje utratę zaufania do danego członka
Zarządu,
2) śmierci członka Zarządu,
3) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
4) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej (ścigane z oskarżenia publicznego) lub za przestępstwo skarbowe.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Fundacji – poza zadaniami i kompetencjami zastrzeżonymi dla
Zarządu innymi przepisami (w tym przepisami niniejszego Statutu) – należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz i działanie
w jej imieniu,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
4) tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
5) powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem treści § 32 pkt.5 osób pełniących stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
6) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
7) przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji i nadzór nad ich
realizacją,
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8) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami

ustawy o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie
przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do
publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
pozostałych organów Fundacji.
§ 22
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes
Zarządu, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji, Konwentu Fundatorów
lub każdego pozostałego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć – bez prawa do głosowania - Prezes
Fundacji.
5. Zarząd podejmuje uchwały – z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej - zwykłą większością
głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i
terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność ponad połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W przypadku, gdy Zarząd jest dwuosobowy, uchwały są podejmowane jednomyślnie.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania
posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w ten sposób.
9. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za
pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne
wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w
posiedzeniu.
10. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób
skupionych wokół idei Fundacji.
§ 23
Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Fundacji wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, o ile wartość rozporządzanych przez Fundację praw
lub zaciąganego przez Fundację zobowiązania przekracza jednorazowo kwotę 5.000 złotych
(pięć tysięcy złotych). W pozostałych przypadkach Fundację może reprezentować każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
§ 24
W umowach (w tym umowach o pracę) między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z
nim Fundację reprezentuje Prezes Fundacji.
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2) Rada Fundacji
§ 25
1. Rada Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Przewodniczącego Rady i
Wiceprzewodniczącego Rady i jest powoływana na trzyletnią wspólną kadencję przez
Konwent Fundatorów.
2. W skład Rady mogą być powoływani Fundatorzy, o ile nie są członkami Zarządu lub
Prezesem Fundacji. Członek Rady nie może również pozostawać z członkami Zarządu w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
3. Liczbę członków Rady danej kadencji ustala każdorazowo w formie uchwały Konwent
Fundatorów, który może dokonać zmiany tej liczby również w trakcie kadencji.
4. W przypadku gdy w skład Rady, liczącej więcej niż dwóch członków, wchodzi – w wyniku
wygaśnięcia mandatów niektórych członków i z powodu innego niż odwołanie – mniejsza
liczba członków niż określona przez Konwent Fundatorów dla danej kadencji, jednakże nie
mniej niż dwóch członków, wówczas Rada jest uprawniona do podejmowania ważnych
uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
5. Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w
Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
6. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób w skład Rady na kolejne kadencje.
7. Konwent Fundatorów ma prawo odwołania całej Rady lub każdego z jej członków w trakcie
trwania kadencji.
8. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1) odwołania przez Konwent Fundatorów, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduje utratę zaufania do danego członka
Rady,
2) śmierci członka Rady,
3) złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
4) utraty przez członka Rady praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej (ścigane z oskarżenia
publicznego) lub za przestępstwo skarbowe.
§ 26
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji – poza zadaniami i kompetencjami zastrzeżonymi dla Rady
innymi przepisami niniejszego Statutu – należy:
1) stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach tej działalności,
2) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami
działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów,
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opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Fundacji,
8) opiniowanie innych wniosków i spraw przedkładanych przez Zarząd Konwentowi
Fundatorów.
3)
4)
5)
6)
7)

§ 27
W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3) delegowania jednego ze swoich członków do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 28
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji,
Konwentu Fundatorów lub każdego pozostałego członka Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
4. Rada podejmuje uchwały - z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej - zwykłą większością głosów,
przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie
posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność ponad połowy jej członków, w
tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. W przypadku, gdy Rada liczy dwie osoby, uchwały są podejmowane jednomyślnie.
7. Uchwały Rady
mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania
posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w ten sposób.
8. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za
pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne
wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
§ 29
1. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 2 poniżej, członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez
wynagrodzenia.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
udokumentowanych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.
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3) Konwent Fundatorów
§ 30
1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście.
2. Konwentowi Fundatorów przewodniczy Prezes Fundacji, a w przypadku nieobecności
Prezesa Fundacji inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności Prezesa
Fundacji.
§ 31
1. Prezes Fundacji jest wybierany przez Konwent Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Obowiązki Prezesa Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
3. Prezes Fundacji ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z przewodniczenia Konwentowi
Fundatorów przed upływem kadencji.
§ 32
Do kompetencji Konwentu Fundatorów – poza zadaniami i kompetencjami zastrzeżonymi dla
Konwentu innymi przepisami niniejszego Statutu – należy:
1) nadanie Fundacji niniejszego Statutu i dokonywanie jego zmian z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu Fundacji,
2) określanie kierunków i planów działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
3) ustalanie kwoty środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą
Fundacji,
4) określanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu lub członków
Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
5) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na
stanowiskach określonych przez Konwent.
§ 33
1. Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na
wniosek każdego z pozostałych Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na cztery
miesiące.
3. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały – o ile w niniejszym Statucie nie zastrzeżono
inaczej – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest
powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich Fundatorów, jak również
obecność ponad połowy członków Konwentu.
4. Każdemu z Fundatorów przysługuje jeden głos, przy czym Fundator nie może uczestniczyć
w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.
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VI. ZMIANA STATUTU
§ 34
1. Konwent Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii
Rady Fundacji może dokonać zmiany celów Fundacji.
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków
Konwentu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
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 mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Konwent Fundatorów w
drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Radę Fundacji, przy
czym do ważności uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków Konwentu.
§ 36
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność ponad
połowy członków Konwentu.
3. Likwidatora Fundacji wskazuje w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej, Konwent
Fundatorów.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom - wskazanym przez
Konwent Fundatorów - których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 37
1. Fundacja składa – w terminie określonym w stosownych przepisach - organowi nadzoru,
określonemu w § 7 ust. 2 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku
ubiegłym.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy.
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§ 38
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego.

Warszawa, 21.07.2015
Zmieniono w dniu 02.09.2015 r. na podstawie uchwały nr 5/2015.

Podpisy Fundatorów:
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