STATUT FUNDACJI
Z DNIA 2 CZERWCA 2014 ROKU
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TAK PO PROSTU
(W NOWYM BRZMIENIIU NADANYM W DNIU 25 SIERPNIA 2014 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu”, zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez
Agnieszkę Pantkowską, posiadającą numer PESEL 63051400564
Joannę Paulinę Płotkowiak, posiadającą numer PESEL 71102403781
zwane dalej „Fundatorami”,
aktem notarialnym przed notariuszem Krzysztofem Dynowskim, prowadzącym Kancelarię
Notarialną w Poznaniu przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z póź. zm.)
oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
1.
2.
3.

Fundacja ma osobowość prawną.
Fundację powołano na czas nieokreślony.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.

§3
Siedzibą Fundacji jest Poznań.

§4
1.
2.

Nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu”.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5

1.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§6
1.
2.

3.

Fundacja może tworzyć oddziały , filie, a także przystępować do spółek i fundacji na
zasadach wskazanych w treści Statutu.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność gospodarcza prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
§7

Fundacja, na zasadach wskazanych w treści Statutu, może ustanowić i przyznawać nagrody
i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub dla samej Fundacji.

§8
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celami Fundacji są:
1.

2.
3.
4.

5.

wspieranie wszechstronnego rozwoju polskich dzieci i młodzieży będących w trudnej
sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności i pozyskiwaniu kompetencji, które są
potrzebne w szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych
i cywilizacyjnych;
pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz
dzieciom zagrożonym jej utratą;
pomoc rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym
i resocjalizacyjnym;
poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania
wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych dla nieletnich;
zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się
patologii społecznej;

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem
i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków
placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin;
wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej dla nieletnich;
udzielanie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz
dzieciom z takich rodzin.
promocja i organizacja wolontariatu;
przeciwdziałanie demoralizacji;
upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;
rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną
środowiska i zwierząt;
ochrona i promocja zdrowia.

§ 10
1.

Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)

reedukację i dokształcanie;
utrzymywanie i rozwijanie ośrodków doskonalenia kompetencji i umiejętności
młodzieży;
organizowanie zajęć pobudzających i rozwijających kreatywność;
organizowanie i prowadzenie innych zajęć niezbędnych dla wykonywania
działalności statutowej;
realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją, jak
i usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek
resocjalizacyjnych oraz rozwijaniem ich zainteresowań;
pracę motywacyjną;
wparcie w sytuacjach kryzysowych;
realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych;
pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;
organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych dla młodzieży
lub w celach związanych z działalnością statutową;
prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup młodzieży ze środowisk
zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. młodzieży niepełnosprawnej,
młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo,
społecznie i kulturowo);
organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży oraz
personelu ośrodków opiekuńczo wychowawczych;
prowadzenie różnego rodzaju działalności na rzecz integracji europejskiej
młodzieży;
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz ośrodków doskonalenia kompetencji
i umiejętności oraz na rzecz Sponsorów ośrodków, w tym finansowanie
stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
prowadzenie działalności wydawniczej, propagatorskiej i informacyjnej;
organizowanie i wspieranie wolontariatu;
prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych
Fundacji.

r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

bb)
cc)

dd)
ee)

ff)
gg)
hh)
ii)

pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek
resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym wykluczeniem
społecznym;
niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej;
pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;
wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego
i wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;
organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji
zawodowej;
przygotowanie do opieki nad dziećmi;
wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków placówek
resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym;
włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych jednostek;
podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami
zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów
resocjalizacyjnych, jak również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;
promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu – organizowanie
kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i konferencji;
utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno sektora
publicznego – administracji rządowej i samorządowej, jak i pozarządowego)
służącej wspieraniu osób objętych opieką Fundacji;
tworzenie punktów integracji społecznej;
włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej
z wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa
obywatelskiego;
inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością
Fundacji;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
działalność charytatywną;
udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd
Fundacji.

2. Oprócz realizacji przedsięwzięć własnych, Fundacja podejmuje współpracę z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi i prawnymi a także jednostkami
administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjami międzynarodowymi dla
osiągania wspólnych celów statutowych, w formie wsparcia organizacyjnego,
prowadzenia programów wspólnych i innych.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.

ROZDZIAŁ III
RODZAJE PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI
§ 11
1.

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić nieodpłatnie
działalność we wskazanym poniżej zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

2.

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
działalność bibliotek (PKD 91.01.A).
działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność
gospodarczą we wskazanym poniżej zakresie (według Polskiej Klasyfikacji
Działalności Gospodarczej):
a)
produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
b)
sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
c)
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)
d)
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzonej w niewyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.19.Z)
e)
sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 47.8)
f)
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
g)
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
h)
działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
i)
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
j)
działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)działalności w zakresie
nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
k)
działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
l)
działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z)
m) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z)
n)
przetwarzanie danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i
podobnej działalności (PKD 63.11.Z)
o)
działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
p)
działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
q)
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
r)
sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.61.Z)
s)
sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)

t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.71.Z)
produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
(PKD 13.95.Z)
produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z)
produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)
produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
działalność wydawnicza (PKD 58)
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (PKD 47.91.Z)

3. Fundacja może zatrudniać pracowników.
4. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową
Fundacji.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000 złotych (słownie:
dwa tysiące złotych), z czego kwota 1.000 (słownie: tysiąc) złotych zostaje
przeznaczona na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub oddane na rzecz Fundacji
w czasie jej działania.
2. Dochodami Fundacji są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
2) odsetki bankowe, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
3) dochody z działalności gospodarczej;
4) dochody ze zbiórek publicznych;
5) dochody z praw majątkowych.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu
Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż

4)

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio
związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

zgodnie

§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora lub
Patrona Fundacji lub inny tytuł w zależności od wysokości darowizny lub subwencji.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a)
Zarząd Fundacji,
b)
Rada Fundacji.
2. Niezależnie od organów wskazanych w § 16, Fundacja w toku prowadzonej
działalności może powołać Radę Programową.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób. W skład pierwszego Zarządu Fundacji
wchodzą jedynie Fundatorzy.

2. Fundatorzy wchodzą w skład Zarządu Fundacji. Fundator przestaje być Członkiem
Zarządu jedynie w drodze pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji bądź śmierci.
3. Pozostali Członkowie Zarządu mogą zostać powołani przez Fundatorów z własnej
inicjatywy każdego z Członków Zarządu bądź na wniosek Rady.
4. Członkowie Zarządu, niezależnie od zapisu w ust. 5, mogą zostać odwołani w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady. Procedura ta nie
znajduje zastosowania względem Fundatora pełniącego funkcję Członka Zarządu.
5. Fundatorom pełniącym funkcję Członka Zarządu, działającym łącznie, służy prawo
odwołania w każdym czasie Członka Zarządu.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania
oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy Członkowie Zarządu
działający łącznie.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2)
uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji;
3)
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4)
przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
5)
tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
6)
powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji zgodnie
z postanowieniami Statutu;
7)
ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych
w działalności gospodarczej;
8)
podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej
likwidacji po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.
3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
Zarządu.
5. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym zwrot kosztów podróży.

§ 19
1. Decyzje dotyczące wewnętrznych spraw Spółki podejmowane są na posiedzeniach
w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 20

1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji.
2. Rada składa się z od trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy wyznaczając jednocześnie jej
Przewodniczącego. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady a także Przewodniczącego w razie
zaprzestania pełnienia przez niego funkcji, powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady bądź przez Fundatorów.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być Członek Zarządu Fundacji

§ 21
Do zadań Rady należy:
1) Składanie wniosków o powołanie członków Zarządu.
2) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
7) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
8) Nadzór nad działalnością Fundacji.
9) Opiniowanie wniosków Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
zmianie statutu lub o likwidacji Fundacji.

§ 22
1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział Zarząd Fundacji.

RADA PROGRAMOWA

§ 23
1. W razie utworzenia w toku działalności Fundacji Rady Programowej, mają do niej
zastosowanie wskazane w treści niniejszego Statutu.
2. Radę Programową tworzą osoby powołane przez Fundatorów z własnej inicjatywy
bądź na wniosek Rady Fundacji, spośród osób o uznanym autorytecie,
w szczególności zasłużonych dla działalności fundacji.
3. Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.
4. Do zadań Rady Programowej należy:
1) inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) wytyczanie zadań Fundacji;
3) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie Programowej przez Zarząd
bądź Radę Fundacji;
4) wyrażanie opinii w przedmiocie wniosków bądź formułowanie wniosków
w sprawie przyznania stypendiów, odznak i medali honorowych.
5. Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady
Programowej.
6. Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania
we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.
7. Rada
Programowa
obraduje
na
posiedzeniach
zwoływanych
przez
Przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
8. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący, wyłaniany spośród Członków
Rady Programowej w drodze głosowania.
9. W posiedzeniach Rady Programowej może wziąć udział Zarząd. W posiedzeniach
Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszone przez Radę Programową
osoby z zewnątrz.
10. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów. W razie równej ilości
głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU
§ 24
1. W sprawach zmiany statutu Fundacji właściwy jest Zarząd Fundacji z zastrzeżeniem
ust. 3.
2. Zmiany statutu nie mogą polegać na zawężeniu celów dla realizacji których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje po
zasięgnięciu opinii Rady.
4. Wnioski w sprawie zmiany statutu może wnieść Zarząd, Rada lub Rada Programowa
(w razie jej utworzenia).

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25
1.
2.
3.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji, wskazanym w treści uchwały Zarządu o likwidacji.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Prace Zarządu, Rady oraz Rady Programowej organizuje Biuro Fundacji.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

_______________________
Agnieszka Pantkowska

_______________________
Joanna Paulina Płotkowiak

