
Statut fundacji ipomocni.pl 
(tekst jednolity na podstawie uchwały Zarządu Fundacji z dnia 25.11.2021 r.) 

 
 

Rozdział I.  
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 
1. Fundacja pod nazwą ipomocni.pl (zwana dalej „Fundacją”) jest ustanowiona przez spółkę 

ISPRZĘT.PL sp. z o.o. z siedzibą w Proszówki 611 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000602736, NIP: 8691985214, REGON: 363794310 (zwaną dalej „Fundatorem”), Aktem 

Notarialnym Rep. A nr 9077/2019, sporządzonym w dniu 29 października 2019 r., przed notariuszem 

Szymonem Wojtkiewiczem, w kancelarii notarialnej w Bochni, przy ul. Rynek 17/2, 32- 700 Bochnia.  

2. Fundacja działa na podstawie i według zasad określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz.U.1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.  

3. Fundacja, w zakresie swojej działalności i zapisów statutu, spełnia wymogi, o których mowa  

w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).  

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.  

 
§ 2 

 
Siedzibą Fundacji jest miejscowość PROSZÓWKI, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo 
małopolskie.  

§ 3 
 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem poszanowania porządku prawnego państwa, w 

którym działalność będzie prowadzona.  

 
§ 4 

 
Fundacja może prowadzić́ działalność́ gospodarczą w kraju i za granicą, wyłącznie w rozmiarach  
i zakresie służącym realizacji jej celów statutowych. 
 

§ 5 
 

Fundacja posiada osobowość prawną.  
 

§ 6 
 
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  
 

§ 7 
 

1. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty oraz współpracować z 

krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi bądź innymi 

instytucjami o zbieżnym bądź podobnym profilu działalności oraz może być ich członkiem, z 



zastrzeżeniem poszanowania postanowień niniejszego statutu, norm prawa międzynarodowego, praw 

obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.  

2. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne 

jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub 

państwa trzeciego, a także przystępować do spółek lub uczestniczyć  

w fundacjach.  

 
§ 8 

 
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja ipomocni.pl”.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w 

językach obcych.  

3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

zasłużonym dla Fundacji.  

 
 

Rozdział II. 
 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 9 
 

Fundacja ustanowiona jest dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych w następujących 
obszarach działania:  
 

1. Pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz ich rodzinom; PKD 88.99.Z.  

2. Wspierania przedsiębiorców oraz pracowników w dziedzinie edukacji związanej  

z bezpieczeństwem i higieną pracy; PKD 70.22.Z. 

3. Podnoszenia świadomości wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo w pracy; PKD 93.19.Z. 

4. Promocji produktów i towarów spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa; PKD 78.10.Z. 

5. Promocji i organizowania wolontariatu; PKD 94.99.Z. 

6. Pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym; PKD 88.10.Z; PKD 88.99.Z. 

 
7. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy; PKD 59.13.Z; PKD 59.12.Z; 

PKD 59.11.Z; PKD 58.12.Z; PKD 58.11.Z. 

 
8. Promowanie trwałych wartości oraz budowanie świadomości w zakresie ochrony zdrowia  

i profilaktyki prozdrowotnej; PKD 94.99.Z. 

 
9. Wsparcie służb i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzkiego; PKD 94.99.Z. 

 
10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób; PKD 88.99.Z. 

11. Działalność charytatywna; PKD 88.99.Z. 



12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; PKD 88.10.Z; PKD 88.99.Z. 

13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; PKD 78.10.Z. 

14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz;  rozpowszechnianie 

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej PKD 78.10.Z. 

15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; PKD 93.19.Z. 

16. Ratownictwo i ochrona ludności; PKD 94.99.Z. 

17. Promocja i organizacja wolontariatu; PKD 94.99.Z. 

 
§ 10 

 
Fundacja, realizuje swoje cele poprzez:  
 

1. Inicjowanie, prowadzenie bądź finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych na rzecz zapob iegania 

wypadkom przy pracy i ich skutkom. 

2. Organizację szkoleń, prelekcji, pokazów z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenie akcji i kampanii społecznych promujących bezpieczeństwo w pracy. 

3. Działalność informacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie określonym celami 

statutowymi Fundacji. 

4. Tworzenie materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych w zakresie podnoszenia świadomości 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Budowanie bazy wiedzy w Internecie m.in. poprzez prowadzenie witryny internetowej Fundacji.  

6. Inicjowanie działań, wspieranie lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do 

zwiększenia świadomości z zakresu celów statutowych Fundacji. 

7. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania. 

8. Organizowanie aukcji i zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków 

przekazu i komunikacji na odległość.  

9. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby realizacji celów Fundacji. 

10. Współpracę w zakresie celów Fundacji z organami administracji, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, 

naukowymi oraz publicznymi.  

11. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie służącym realizacji celów statutowych Fundacji;.  

12. Inne działania realizujące cele statutowe Fundacji.  

 
Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie wymienionym w § 9 punkty od 1 do 17. 
 

§ 11 
 
Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.  

 
 
 
 
 
 



Rozdział III. 
 

Majątek i dochody fundacji 
 

§ 12 
 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

1.1. Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację, Fundator, w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych) wskazany w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

1.2. Środki finansowe, prawa majątkowe i inne aktywa, w tym ruchomości oraz nieruchomości, nabyte 

przez Fundację w toku jej działalności.  

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

3. W ramach Funduszu Założycielskiego Fundator, na działalność gospodarczą Fundacji, prowadzoną 

dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji, przeznaczył kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące 

pięćset złotych).  

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód będzie przeznaczany wyłącznie na 

realizację celów statutowych.  

 
§ 13 

 
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

1.1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora.  

1.2. Darowizn, dotacji, subwencji, grantów, spadków, zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia 

majątkowego wniesionego przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, obywateli państw obcych oraz 

środków zagranicznych. 

1.3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

1.4. Dotacji, grantów, subwencji i środków z funduszy publicznych. 

1.5. Z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego  

w użytkowaniu Fundacji.  

1.6. Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji. 

1.7. Odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych, depozytów bankowych.  

1.8. Dywidend i zysków z akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego.  

1.9. Dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarcze. 

 
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji 

tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców. Jeżeli przekazaniu środków, nie 

towarzyszy, określenie przez darczyńcę bądź spadkodawcę, celu ich wykorzystania, Fundacja może 

przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

 
3. Przychody Fundacji, określone w ust. 1 pkt 1.1. – 1.9. powyżej, przeznaczone są wyłącznie na 

prowadzenie działalności statutowej.  



 
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w takim przypadku, gdy w chwili składania 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
§ 14 

 
W Fundacji zabrania się:  

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, 

członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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 przysposobienie, opieki 

lub kurateli ( zwanych dalej „Osobami Bliskimi"). 

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników 

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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej 

pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

4. Dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osoby Bliskie.  

 
§ 15 

 
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub 
łącznej w wysokości, co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł honorowego sponsora 
Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.  

 
§ 16 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:  

1.1. PKD 63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH. 

1.2. /skreślony/ 

1.3. PKD 74.90.Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA  

I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 

1.4. PKD 74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA.   

1.5. PKD 73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH. 

1.6. /skreślony/ 

1.7. PKD 68.20.Z – WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB 

DZIERŻAWIONYMI. 

1.8. PKD 63.99.Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 

1.9. PKD 63.91.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH. 

1.10. PKD 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI 

(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ. 



1.11. /skreślony/ 

1.12. /skreślony/  

1.13. /skreślony/   

1.14. PKD 58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.   

1.15. PKD 58.14.Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW.   

1.16. PKD 58.13.Z - WYDAWANIE GAZET.   

1.17. /skreślony/  

1.18. /skreślony/ 

1.19. PKD 47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ 

SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI.   

1.20. PKD 47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY 

WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET.   

1.21. PKD 47.82.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY  

I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH.   

1.22. PKD 47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA  

W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.   

1.23. PKD 46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH.   

1.24. PKD 14.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY.   

1.25. PKD 14.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ. 

1.26. PKD 14.12.Z - PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ.   

1.27. PKD 13.99.Z- PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANA.   

1.28. PKD 13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH.   

1.29. PKD 46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA. 

1.30. PKD 14.39.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ.  

2. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IV. 
 

Władze fundacji 
 

§ 17 
Organami Fundacji są:  
 

1. Zarząd. 

2. Rada Fundacji.  

 

Zarząd 
 

§ 18 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem.  

2. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków.  

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes 

Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

4. Członków Zarządu powołuje jak i odwołuje  Rada Fundacji w drodze pisemnej uchwały.  

5. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji w uchwale o powołaniu członka Zarządu.  

6. Prezes kieruje pracami Zarządu.  

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  

8. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

9. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.  

10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.  

11. Osoby, pełniące funkcję w organach Fundatora, mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji.  

12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

13. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.  

14. Warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Fundacji  

w drodze pisemnej uchwały.  

 
§ 19 

 
1. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:  

1.1. Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich.  

1.2. Ustalanie i uchwalanie planów działania Fundacji.  

1.3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji. 

1.4. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.  



1.5. Realizowanie uchwał Rady Fundacji.  

1.6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów. 

1.7. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych funkcjonowania Fundacji.  

1.8. Podejmowanie uchwał w zakresie zmiany statutu Fundacji.  

1.9. Sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu  

i działalności Fundacji.  

1.10. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.  

1.11. Ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, medali, tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zasłużonym dla Fundacji. 

2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla 

kompetencji Rady Fundacji oraz Fundatora.  

3. Swoje zadania Zarząd Fundacji zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.  

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, skazania 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwa skarbowe lub odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.  

 

Rada fundacji 
 

§ 20 
 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji.  

2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.  

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.  

4. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w uchwale o powołaniu członka Rady Fundacji.  

5. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz przewodniczy zebraniom Rady 

Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, skazania 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwa skarbowe lub odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.  

7. Osoby, pełniące funkcję w organach Fundatora, mogą być jednocześnie Członkami Rady Fundacji z 

tym zastrzeżeniem, że nie mogą podlegać służbowo Członkom Zarządu Fundacji. 

§ 21 
 

1. W zakresie wykonywania nadzoru i kontroli Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.  

2. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.  

3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu.  

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.  



5. Zaproszenia na posiedzenia są wysyłane drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru albo za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej porozumienia się na odległość.  

W zaproszeniach wskazuje się: termin, miejsce oraz planowany porządek obrad Rady Fundacji.  

6. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, 

a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.  

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

 
§ 22 

 
1. Do zadań Rady Fundacji należy:  

1.1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.  

1.2. Wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji.  

1.3. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.  

1.4. Weryfikacja i ocena pracy Członków Zarządu. 

1.5. Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu.  

1.6. Przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.  

1.7. Wyrażanie opinii w sprawie zawiązania lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego lub 

zagranicznych bądź międzynarodowych organizacji pozarządowych. 

1.8. Wyrażanie opinii w sprawie podejmowania lub uczestnictwa przez Fundację  

w przedsięwzięciach o charakterze ogólnopolskim.  

1.9. Wyrażanie opinii w sprawie zmiany statutu Fundacji.  

1.10. Wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych Radzie Fundacji przez Zarząd.  

1.11. Wskazywanie nowych form realizacji celów statutowych Fundacji. 

1.12. Kierowanie do Zarządu sugestii i propozycji skonkretyzowanych działań w zakresie realizacji celów 

statutowych Fundacji.  

1.13. Wnioskowanie do Zarządu w sprawach zmiany statutu Fundacji, zmian celów działania Fundacji, 

podjęcia decyzji o połączeniu z inną fundacją bądź wyrażenia opinii  

w zakresie zasadności likwidacji Fundacji.  

1.14. Określanie wysokości wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia Członków Zarządu.  

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji 

udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania złożenia przez 

członków Zarządu ustnych lub pisemnych sprawozdań z działalności Fundacji.  

 
 

§ 23 
 
Członkowie Rady Fundacji:  
 

1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 



 

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie 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.  

 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 24 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji.  

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o 

likwidacji Fundacji.  

3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Fundator ustanawia likwidatora lub likwidatorów 

oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.  

4. Do obowiązków likwidatora lub likwidatorów należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji 

oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego 

majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.  

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych 

w statucie Fundacji lub na zasilenie innych organizacji lub instytucji, których działalność jest zbieżna 

z celami, dla których została powołana Fundacja.  

 
 

§ 25 
 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość z godnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

§ 26 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.  
 
 
  
 

 


