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Statut Fundacji ABBA PATER 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

„Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.”    J 2, 15-18 

 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Abba Pater”  

2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Skwarka i Kamilę Krotowską - Skwarek 

zwanych dalej Fundatorami, oświadczeniem z dnia 09.05. 2016 roku złożonym w formie aktu 

notarialnego przed Notariuszem Dominiką Hajdo – Nowak w Kaliszu, Rep. A nr 597/2016. 

3. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity 

DZ. U. z 1991 r. Nr. 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną.  

3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz 

2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§ 4. 

Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, 

łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.  

§ 5 

1. W dalszej części Statutu używa się nazwy Fundacja. 
2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakiem i pieczęcią Fundacji, które 

korzystają z ochrony prawnej. 
§ 6 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub 

dla samej Fundacji.  

§ 7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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Rozdział II – Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 8 

Celem głównym Fundacji jest tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych i ekonomicznych 

działających dla różnych społeczności w tym Kościoła rozumianego jako wspólnotę chrześcijańską. 

Cele szczegółowe: 

1. Ewangelizacja i posługa modlitewna również z wykorzystaniem nowych mediów. 

2. Tworzenie i ożywianie wspólnot, organizacji i przedsiębiorstw. 

3. Pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom. 

4. Pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym. 

5. Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia. 

6. Pomoc osobom starszym. 

7. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie. 

8. Zapobieganie patologiom społecznym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. 

9. Zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju  

w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym, naturalnym lub zastępczym. 

10. Wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje 

pracujące 

 i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych,  

w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i 

migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

11. Wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców 

i pracowników. 

12. Wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników 

 i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 

 i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy, 

podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w 

przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych 

partnerstw realizujących  

i promujących zadania wskazane powyżej. 

13. Działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca  jednostki i instytucje samorządu 

terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i 

reintegracji społecznej. 

14. Wszechstronna działalność wspierająca posługę misjonarską. 

 
 

§ 9 

Cele Fundacji określone w § 8 realizowane są przez: 

1. Organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie konferencji, seminariów, warsztatów 

specjalistycznych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także konkursów, wystaw, 

aukcji, koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form zapewniających realizację celów 

statusowych fundacji. 
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2. Przyznawanie nagród i stypendiów. 

3. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa 

edukacyjnego.  

4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem 

Fundacji – w szczególności innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi 

wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji. 

5. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje.  

6. Prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

7. Działalność wydawniczą. 

8. Organizowanie konkursów edukacyjnych. 

9. Utworzenie Centrów Wolontariatu. 

10. Wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 

11. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, 

Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami 

fizycznymi dla realizacji celów Fundacji. 

12. Pozyskiwanie od sponsorów, darczyńców materiałów i sprzętu przydatnego w działaniach 

Fundacji oraz dysponowanie nimi. 

13. Wpieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności  biznesu, w tym finansowego wpierania 

wolontariatu pracowniczego. 

14. Udział w imieniu Fundatorów w pracach innych fundacji i stowarzyszeń. 

15. Udzielenie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorami, inicjatywom lokalnym i regionalnym. 

16. Pomoc dzieciom osieroconym i opuszczonym - inicjując i wspierając zastępcze formy 

wychowywania rodzinnego, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. 

17. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie takich form pomocy dzieciom i rodzinie jak: domy 

samotnej matki, oddziały preadopcyjne, interwencyjne placówki opiekuńcze. 

18. Współpracę z ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi. 

19. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom z zastępczego środowiska 

 w przypadku wystąpienia trudności i potrzeb. 

20. Organizacja wydarzeń społecznych, oświatowych i kulturalnych. 

21. Organizacja warsztatów artystycznych z udziałem artystów estradowych. 

22. Prowadzenie klubów młodzieży. 

23. Organizowanie i prowadzenie turniejów. 

24. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wspierania dzieł 

i inicjatyw społecznych i charytatywnych. 

25. Inspirowanie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie 

ewangelizacji, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia. 

26. Organizację charyzmatycznych spotkań modlitewnych oraz ich transmisję, 

archiwizację i późniejsze rozprowadzanie odpłatne lub nieodpłatne. 

27. Prowadzenie działalności budowlanej ośrodków rekolekcyjnych, szkoleniowych, 

wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, przedszkoli, sierocińców. 

28. Prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów katechetycznych, biuletynu 

informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych artykułów wydawniczych 

służących celom statutowym i ich odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie 

w celach ewangelizacji. 

29. Pomoc klasztorom kontemplacyjnym i pustelniom. 
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30. Prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków pracy chronionej. 

31. Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych, zakładów gospodarczych, firm produkcyjnych, 

handlowych, transportowych, usługowych, poradni. 

32. Nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami 

i środowiskami w Polsce i za granicą. 

33. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele. 

34. Organizowanie rekolekcji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin i 

osób indywidualnych. 

35. Organizowanie pielgrzymek, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, 

wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym i religijnym. 

36. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz 

duchowego. 

 

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji 

§ 10  

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) oraz 

środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, przekazane przez Fundatorów 

oraz nabyte przez Fundację w czasie jej działania. Wartość środków majątkowych Fundacji 

przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych złotych) 

 

§ 11 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. Funduszu założycielskiego  

2. Zbiórek i innych społecznych akcji organizowanych przez lub na rzecz Fundacji 

3. Darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na 

rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

4. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych 

5. Dywidend z tytułu uczestnictwa Fundacji w spółkach prawa handlowego. 

6. Działalności gospodarczej. 

 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców 

mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.  

2. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie 

działań, dla których je podjęto.  

3. Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.  
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4. Zabrania się: 

a. Udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów Fundacji lub 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 tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej :”osobami 

bliskimi”. 

b. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach.  

c. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich.  

§ 13 

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

 z dobrodziejstwem inwentarza także wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  

§ 14 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach. 

§ 15 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

Rozdział IV – Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego 

 

§ 16 

Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną  i nieodpłatną  

w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
5) działalności charytatywnej; 
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
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9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); 

10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
14) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
16) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
19) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
20) turystyki i krajoznawstwa; 
21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
23) ratownictwa i ochrony ludności; 
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
27) promocji i organizacji wolontariatu; 
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
33) rewitalizacji; 
34) działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

 

§ 17 

Fundacja w ramach realizacji celów statutowych może prowadzić działalność użyteczności publicznej. 

 

Rozdział V – Przedmiot działalności gospodarczej 

§ 18 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

1. 58.11.Z Wydawanie książek 
2. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
3. 58.13.Z Wydawanie gazet 
4. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
5. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
6. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
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7. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 

8. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
9. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
10. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
11. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
12. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
13. 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych  
14. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
15. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
16. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
18. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych  
19. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
20. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  
21. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  
22. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  
23. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
24. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
25. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
26. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
27. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych 
28. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 
29. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
30. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 
31. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 
32. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
33. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
34. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 
35. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
36. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
37. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  
38. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
39. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych  
40. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

Rozdział VI – Zasady działania 

§ 19 

1. Fundacja gromadzi swoje fundusze w bankach lub w kasie. 

2. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, 

ryczałt za przejazdy, diety itp. Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu ustala, Zarząd 

Fundacji, w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej 

Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.  
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3. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy pracowników, ale będzie 

przeznaczana na wzmocnienie potencjału Fundacji jako przedsiębiorstwa jako kapitał 

niepodzielny, a także na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku 

publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.  

4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 

Rozdział VII – Organy Fundacji 

§ 20. 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

§ 21. 

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 7 członków. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie powoływani przez Fundatorów. 

3. Członkowie mogą być odwołani z Rady Fundacji w każdej chwili przez Fundatorów. 

4. Powołanie członka do Rady Fundacji następuje na okres 3 lat. 

5. Członkowie mogą być powoływani do składu Rady Fundacji wielokrotnie.  

§ 22 

1. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezesa Zarządu Fundacji. 

2. Zebrania Rady Fundacji są protokołowane.  

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności ca najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.   

4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos 

 

§ 23 

1. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest przez Fundatorów; 

2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub w przypadku 

pozbawienia praw publicznych członka Rady Fundacji, zakończenie kadencji członka.  

3. Członek Rady Fundacji, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany 

jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.  

 

§ 24 

W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie 

Fundacji ustaje z dniem przyjęcia stanowiska w Zarządzie Fundacji.  
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§ 25 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej 

inicjatywy. 

2. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji. 

3. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji. 

4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 

5. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania. 

6. Ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych 

środków. 

7. Wyrażanie opinii w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz jej likwidacji.  

 

§ 26 

1. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny.  

§ 27 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem 

Fundacji” oraz pozostałych Członków Zarządu.  

2. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 § 28 

1. Fundatorzy powołują i odwołują  Zarząd. 

2. W skład zarządu mogą wchodzić  Fundatorzy. 

3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat   przy czym członek Zarządu może być powoływany na 

kolejną kadencję.  

4. Jeżeli z upływem 5-letniej kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie zostanie powołany, 

dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje, aż do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.  

 

§ 29 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone Radzie 

Fundacji.  

2. Zarząd w szczególności: 

a. Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

b. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów 

statutowych. 

c. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji. 

d. Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, 

spadków i zapisów. 

e. Tworzy i znosi oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne Fundacji.  
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f. Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określa w regulaminie zakres ich 

uprawnień i obowiązków. 

g. Ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji 

oraz jej jednostek organizacyjnych. 

h. Ustala pełnomocników Fundacji. 

i. Organizuje prace biura Fundacji. 

 

§ 30 

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków.   

2. Ustanowienie pełnomocnika Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków 

Zarządu.  

§ 31 

1. Prezes Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy.  

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

§ 32 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na 

podstawie innych stosunków prawnych.  

2. Prezes Zarządu Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w 

Fundacji, a z Prezesem Fundacji Umowę zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.  

3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, 

zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy. 

4. Członek zarządu może zrzec się wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji w Fundacji. 

 

§ 33 

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu. 

2. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji. 

3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji. 

4. Prezes Fundacji może powoływać dyrektora i pracowników Fundacji.  

 

§ 34 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i 

niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
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§ 35 

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez: 

a. Rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji, a w przypadku rezygnacji Prezesa 

Fundacji – Przewodniczącemu Rady Fundacji. 

b. Śmierć członka Zarządu 

c. Fundator będący członkiem zarządu rezygnującym z funkcji członka zarządu składa 

oświadczenie o rezygnacji. 

2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest 

niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.  

 

Rozdział VIII – Likwidacja Fundacji 

§ 36 

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

wyczerpania się środków finansowych na realizację tych celów i na spłatę zobowiązań.  

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy. Uchwała dla swojej ważności wymaga 

jednomyślności i obecności wszystkich Fundatorów a następnie podjęcia przez Zarząd 

uchwały w tym zakresie w trybie § 30. Uchwała podjęta przez Fundatorów w tym zakresie 

jest dla Zarządu wiążąca. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cel dobroczynny. 

 

§ 37 

Odpis uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji przesyła Ministrowi właściwemu do spraw  

Finansów.  

Rozdział IX – Zmiana Statutu 

§ 38 

Zmiana statutu Fundacji w tym celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów 

stosownej uchwały, która dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności wszystkich 

Fundatorów, a następnie podjęcia przez Zarząd uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie w trybie § 

30. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany statutu Fundacji jest dla Zarządu wiążąca. 

Rozdział X – Postanowienia końcowe 

§ 39 

1. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją, jak również podziału Fundacji podejmują 

Fundatorzy w drodze uchwały w trybie odpowiednio jak dla zmiany statutu (§ 38). 

2. Połączenie się Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie w razie zgodności statusowych 

celów takiej fundacji z celami wymienionymi w niniejszym Statucie.  


