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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Nazwa, osobowość prawna 
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Vide et Crede” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona została przez: 

a) Annę Mikorską, 
b) Henryka Mikorskiego, 
c) Radosława Mikorskiego, 
d) Tomasza Mikorskiego, 
e) Piotra Pietrusa, 
f) ks. Piotra Wiśniowskiego, 
zwanymi dalej „Fundatorami”, Aktem Notarialnym z dnia 18 września 2013 r., Rep. A Nr 2930/2013, 
sporządzonym przed notariuszem Łukaszem Słowińskim z kancelarii notarialnej w Kątach Wrocławskich przy 
ul. Rynek nr 27/1.  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 
18 grudnia 2015 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 
4. Fundacja może posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego pod warunkiem rejestracji przez właściwy 

sąd. 
 

§ 2 
Siedziba 

Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 
 

§ 3 
Teren działania 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski. 
2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do spółek lub innych fundacji. 
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym 

w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego. 
 

§ 4 
Czas trwania 

Fundację ustanawia się na czas nieoznaczony. 
 

§ 5 
Dodatkowe oznaczenia Fundacji 

1. Fundacja używa pieczęci, wskazującymi jej nazwę i siedzibę. 
2. Fundacja posługuje się emblematem wyróżniającym ją od innych organizacji. Wzór emblematu znajduje się 

poniżej: 
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3. Patronem Fundacji jest św. Jan Paweł II. Dekret Metropolity Wrocławskiego nr 191/2015 z dnia 18.02.2015 
r. 

4. Fundacja może ustanowić symbole honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, 
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Rada 
Fundacji może powołać Prezydenta Fundacji, o którym mowa w §19. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 6 
Cele Fundacji i zakres działalności Fundacji 

1. Celem działalności Fundacji jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, także tych 
funkcjonujących na terenie parafii Kościoła Rzymsko–Katolickiego poprzez prowadzenie następujących 
działalności: 
a) ewangelizacyjnej,  
b) medialnej, kulturalnej i edukacyjnej, 
c) charytatywnej, 
d) na rzecz rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa, 
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości. 

2. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności, a jej działania adresowane w szczególności do osób 
poszukujących i pragnących żyć w zgodzie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego oraz do wszystkich osób 
mających z nim kontakt.  

 
§ 7 

Zasady działania Fundacji 
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
2. Fundacji będzie prowadzić działalność statutową jako działalność nieodpłatną lub odpłatną w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą określoną w § 8 ust. 4. 
3. Działalność nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza Fundacji będą rachunkowo wyodrębnione w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów 
dotyczących rachunkowości.  

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego. 

5. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w § 6 ust 2. 
 

§ 8 
Metody działania Fundacji 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) Utworzenie sieci specjalistycznej reklamy zewnętrznej, 
b) Prowadzenie działalności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
c) Udzielanie wsparcia działaniom społecznym, 
d) Wydawnictwa i publikacje, 
e) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
f) Ochrona i promocja zdrowia, 
g) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
h) Pomoc społeczna, w tym, pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
i) Działalność charytatywna, 
j) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
k) Szkolnictwo, 
l) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, a w szczególności: 

(i) działalność szkoleniowo-dydaktyczna, 
(ii) promocja i wspomaganie edukacji, 
(iii) kształcenie zawodowe, 

m) Szpitalnictwo, praktyka lekarska i stomatologiczna. 
n) Działalność mediów: 

(i) Tworzenie stacji radiowych i telewizyjnych, 
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(ii) Produkcję filmów, programów telewizyjnych i radiowych, 
(iii) Wydawanie prasy i książek; 

o) Produkcja sprzętu medycznego, chirurgicznego, ortopedycznego oraz gier i zabawek; 
p) Sprzedaż detaliczna żywności oraz wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i 

artykułów toaletowych; 
q) Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, edukacyjnych, opiekuńczych; 
r) Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji. 

2. Tworzenie  Oddziałów Fundacji: 
a) Oddział Fundacji prowadzi działalność pożytku publicznego oraz gospodarczą w zakresie określonym 

w § 6 i § 8 statutu, 
b)  Oddział działa w oparciu o statut i regulamin organizacyjny, 
c)  Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału, 
d)  Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju Dyrektor Oddziału 

może powołać swoich pełnomocników, 
e)  Dyrektor Oddziału jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do podejmowania; 

wszelkich czynności związanych z kierowaniem Oddziałem, do składania oświadczeń woli w imieniu 
Oddziału Fundacji, 

f)  Oddział Fundacji realizuje cele Fundacji na danym terenie, 
g)  Oddział prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h)  Rokiem obrachunkowym Oddziału jest rok kalendarzowy. 

3. Tworzenie Zakładów Gospodarczych - Spółek Fundacji: 
a)  Zadaniem Zakładu Gospodarczego – Spółki fundacyjnej jest prowadzenie działalności gospodarczej 

określonej w § 8 statutu Fundacji, 
b)  Zakład Gospodarczy – Spółka działa w oparciu o regulamin organizacyjny, 
c)  Zakład Gospodarczy - Spółka jest zarządzany przez Dyrektora Zakładu, który jest kierownikiem zakładu 

pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
d)  Zakład-Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
e)  Rokiem obrachunkowym Zakładu - Spółki jest rok kalendarzowy. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według kodów PKD): 
a) 18.11.Z - Drukowanie gazet; 
b) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; 
c) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 
d) 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
e) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
f) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 
g) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 
h) 58.11.Z - Wydawanie książek; 
i) 58.13.Z -  Wydawanie gazet; 
j) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
k) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 
l) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 
m) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
n) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi; 
o) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
p) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
q) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
r) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych; 
s) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 
t) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 
u) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 
v) 63.11.Z  - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi; 
w) 64.20.C  - Transmisja danych i teleinformatyka; 
x) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
y) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 
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z) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 
aa) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 
bb) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet); 
cc) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 
dd) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 
ee) 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
ff) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; 
gg) 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; 
hh) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim; 
ii) 79.11 - Działalność agentów i pośredników turystycznych 
jj) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki; 
kk) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 
ll) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
mm) 85.59.A - Nauka języków obcych; 
nn) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
oo) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
pp) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
qq) 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

 
ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 9 
Majątek Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych) przyznany w 
oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, przekazany przez Fundatorów w częściach równych oraz środki 
(majątek) nabyte(y) w toku działania Fundacji. 

2. Z majątku założycielskiego Fundatorzy przeznaczają 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie 
działalności gospodarczej określonej w § 8 ust. 4. 

 
§ 10 

Dochody Fundacji 
1. Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:  

a) darowizn, spadków, zapisów;  
b) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian 

za promocję sponsora;  
c) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;  
d) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;  
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;  
f) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;  
g) subwencji osób prawnych. 

2. 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.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. 

 
§ 11 

Zasady gospodarki finansowej Fundacji 
1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami oraz dochody zysk z działalności gospodarczej, Fundacja przeznacza 

na działalność statutową. 
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i 

organizacje pożytku publicznego.  
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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4. Zabronione jest:  
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków 

organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów 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”,  

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów 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,  

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,  

d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub 
po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 12 
Organy Fundacji 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji. 

§13 
Zakaz łączenia stanowisk 

1. Fundator z mocy prawa jest członkiem Rady Fundacji. 
2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. W przypadku powołania Fundatora 

do Zarządu Fundacji, jego mandat członka Rady Fundacji ulega automatycznie zawieszeniu na czas pełnienia 
funkcji w zarządzie Fundacji. Rada Fundacji niezwłocznie podejmuje uchwałę o zawieszeniu mandatu 
Fundatora, który pełni funkcję w Zarządzie Fundacji. Uchwała taka ma charakter deklaratoryjny. 

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

§ 14 
Posiedzenia organów Fundacji 

1. Posiedzenia organów Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes 

Zarządu. 
3. Rada Fundacji lub poszczególni jej członkowie mogą żądać zwołania posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu 

zobowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 14 dni od otrzymania żądania zwołania posiedzenia Zarządu.  
4. Jeśli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, 

podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
5. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia danego organu Fundacji określa czas i miejsce oraz 

proponowany porządek obrad posiedzenia.  
6. Powiadomienia o zwołaniu posiedzenia danego organu dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej, 

faksem lub listownie nie później niż na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia. 
7. Członkowie Rady Fundacji winni być powiadomieni o posiedzeniu Zarządu w terminie umożliwiającym im 

uczestnictwo w posiedzeniu. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 
Rady Fundacji oraz zaproszeni goście 

8. Posiedzenia organów Fundacji są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i 
imiona obecnych członków danego organu Fundacji, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 
zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie danego organu. 

 
§ 15 

Sposób podejmowania uchwał organów Fundacji 
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1. Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania 
pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie danego 
organu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 

2. Organy Fundacji mogą podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy członkowie danego organu zostali 
zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków danego organu 
Fundacji. 

3. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut 
przewiduje w danej sprawie inną większość. 

4. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie danego organu Fundacji, można podejmować ważne 
uchwały niezależnie od zawiadomienia członków o posiedzeniu. 

5. Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się w 
sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danego organu Fundacji.  

6. W przypadku równości głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa Zarządu lub odpowiednio w przypadku 
Rady Fundacji głos - Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

RADA FUNDACJI 

§ 16 
Skład Rady Fundacji 

1. Rada Fundacji składa się z dwóch lub więcej członków. 
2. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy i inne osoby powołane zgodnie z ust. 3. 
3. Członkiem Rady Fundacji może być wybrana osoba wskazywana przez dwóch Fundatorów w drodze 

pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć zgodę proponowanej osoby na objęcie funkcji 
członka Rady Fundacji. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków wskazanej osoby uchwałą 
z większością ¾ głosów. 

4. Członek Rady Fundacji może być odwołany z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji w każdym czasie 
przez uchwałę Radę Fundacji podjętej większością ¾ głosów.  

5. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. 
6. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.  
7. Członkowie Rady Fundacji:  

a) nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:  
a) śmierci;  
b) rezygnacji;  
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;  
d) odwołania przez Radę Fundacji;  
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 
 

§ 17 
Kompetencje Rady Fundacji 

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) ocena przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji w zakresie ich zgodności z 
księgami, dokumentami i stanem faktycznym, 

b) dokonywanie wykładni Statutu, w tym rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, 
c) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, uchwał organów Fundacji oraz prawa przez zarząd Fundacji, 
d) tworzenie i likwidowanie organów Fundacji oraz Oddziałów i Spółek fundacyjnych, 
e) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających jednorazowo lub – w przypadku 

świadczeń okresowych - w ciągu roku kwotę 50.000 zł, 
f) uchwalenie wieloletnich programów działania Fundacji oraz wytycznych jego działania, 
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g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, 
h) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji, 
i) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, 
j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu stosownie do postanowień niniejszego Statutu, 
k) powoływanie i odwoływanie Prezydenta Fundacji, 
l) zmiana Statutu, 
m) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, 
n) uchwalanie regulaminu Fundacji lub poszczególnych jej organów oraz Oddziałów i Zakładów 

Gospodarczych – Spółek fundacyjnych, 
o) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 
p) ustalanie sposobu pokrycia strat lub przeznaczenia zysku osiągniętego przez Fundację, 
q) inne sprawy należące do kompetencji Rada Fundacji stosownie do postanowień niniejszego Statutu. 

3. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
4. Rada Fundacji może żądać przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień od Zarządu lub poszczególnych 

członków Zarządu. 
5. Rady Fundacji wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
 

§ 18 
Kompetencje Przewodniczącego Rady Fundacji 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należy: 
a) przewodniczenie pracom Rady Fundacji i reprezentowanie jej w okresach pomiędzy posiedzeniami, 
b) rekomendowanie Radzie Fundacji kandydatów na członków Rady Fundacji i Prezesa Zarządu, 
c) reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach z członkami zarządu Fundacji,   
d) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla niego na mocy niniejszego Statutu oraz przepisów 

regulaminu organizacyjnego Fundacji. 
 

PREZYDENT FUNDACJI 

§ 19 
Prezydent Fundacji 

1. Prezydent Fundacji jest tytułem honorowym nadawanym przez Radę Fundacji na podstawie § 5 ust. 4 
Statutu w trybie § 17 ust. 2 lit. k Statutu.  

2. Prezydent Fundacji może być powołany na czas nieokreślony lub na kadencję, której długość określa Rada 
Fundacji. 

3. Prezydent Fundacji nie jest organem Fundacji. 
4. Prezydent Fundacji ma prawo do honorowego reprezentowania Fundacji na zewnątrz wobec podmiotów 

trzecich. 
5. W celu uniknięcia wątpliwości Prezydent Fundacji nie ma prawa składania oświadczeń woli w imieniu 

Fundacji.  
6. Do Prezydenta Fundacji stosuje się odpowiednio § 21 ust. 5. 
 

ZARZĄD 

 
§ 20 

Wybór Zarządu 
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu. 
2. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu.  
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. 
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
 

§ 21 
Kadencja członków Zarządu 

1. Zarząd może być powołany na kadencję trwającą 5 (pięć) lat.  
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2. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. W przypadku objęcia funkcji 
przez danego członka zarządu po rozpoczęciu kadencji całego zarządu, jego kadencja trwa do wygaśnięcia 
kadencji danego zarządu. 

3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Fundacji.  
4. Można pełnić funkcję członka zarządu Fundacji przez więcej niż jedną kadencję.  
5. Mandat członka zarządu wygasa na skutek: 

a) śmierci;  
b) rezygnacji;  
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;  
d) odwołania przez Radę Fundacji;  
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.  
 

§ 22 
Kompetencje Zarządu 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji. 
2. Do Zarządu należy prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, jej reprezentacja oraz inne sprawy 

przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.  
3. W przypadku sporu pomiędzy członkami Zarządu, co do prowadzenia jakiejkolwiek sprawy Fundacji lub 

jeżeli dana sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, potrzebna jest uchwała Rady Fundacji. 
4. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji. 
5. W określonych niniejszym Statutem wypadkach Zarząd przed podjęciem określonej czynności obowiązany 

jest uzyskać zgodę Rady Fundacji. 
6. Zarząd wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla Prezesa Zarządu oraz innych organów.  
  

§ 23 
Kompetencje Prezesa Zarządu 

Do kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji należy: 
a) kierowanie pracą Zarządu Fundacji i zwoływanie posiedzeń Zarządu; 
b) rekomendowanie Radzie Fundatorów kandydatów na członków Zarządu; 
c) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla niego na mocy przepisów regulaminu organizacyjnego 

Fundacji; 
d) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy wynikającą z kodeksu pracy wobec członków Zarządu oraz 

pracowników Fundacji; 
e) wnioskowanie do Rady Fundacji o utworzenie i likwidowanie Oddziałów Fundacji; 
f) mianowanie i odwoływanie Dyrektorów Oddziałów Fundacji; 
g) wnioskowanie do Rady Fundacji o utworzenie i likwidowanie Zakładów Gospodarczych – Spółek Fundacji; 
h) mianowanie i odwoływanie Dyrektorów Zakładów Gospodarczych – Spółek Fundacji. 

 
§ 24 

Reprezentacja Fundacji 
1. Zarząd reprezentuje Fundację, składa oświadczenia woli, w tym zaciąga zobowiązania. 
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu. 
3. W przypadku zaciągania zobowiązań przekraczających jednorazowo lub – w przypadku świadczeń 

okresowych - w ciągu roku kwotę 50 000 zł, wymagana jest uprzednia zgoda Rady Fundacji. 
 

§25 
Wynagrodzenie Zarządu 

1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.  
2. O wysokości i sposobie przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu decyduje Rada Fundacji w drodze 

uchwały. 
3. Umowę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. 

 
§ 26 

Sprawozdanie Zarządu 
1. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji, w terminie do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z działalności 

Fundacji w poprzednim roku obrotowym oraz sprawozdanie finansowe Fundacji. 
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2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Rady Fundacji lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich 
informacji oraz przedstawiać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji lub Zarządu. 

 
ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 27 
Zmiana Statutu 

1. Statut Fundacji może zostać zmieniony na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów. 
2. Zmiana Statutu wymaga wpisania do rejestru. 
 

§ 28 
Likwidacja Fundacji 

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się zasobów finansowych i majątku Fundacji. 

2. Fundacja może również zostać zlikwidowana decyzją Fundatorów. 
3. Likwidacja Fundacji następuje na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością 4/5 głosów. 
4. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wskazuje likwidatora, określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku Fundacji. 
5. Likwidatorem może być Fundator lub inna osoba. 
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji powinien być przeznaczony na rzecz organizacji charytatywnej lub 

innej o celach zbliżonych do celów Fundacji. 
 

§ 29 
Połączenie Fundacji 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji. 

 
§ 30 

Rok obrotowy 
1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  
2.  Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. 
 
 
Tekst jednolity przyjął Piotr Pietrus – Prezes Zarządu: ______________________ 


