STATUT FUNDACJI BLOSILESIA

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Par. 1
1. Fundacja pod nazwą 
Fundacja Blosilesia zwana w dalszej treści Statutu Fundacją,
ustanowiona przez: Dagmarę Gdala (Dagmara Gdala) i Tomasza Lach (Tomasz Lach),
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Iwoną
PiwowarczykWróblewską w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Opolskiej
numer 1719, dnia 25.08.2015 r. Repertorium A nr 2496/2015 działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)
oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
Par. 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
Par. 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Par. 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Par. 5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności;
działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
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publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.
5. 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.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
Par. 6
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Blosilesia. Fundacja może używać wyróżniającego ją
znaku graficznego i logotypu.
Par. 7
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Par. 8
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Par. 9
W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami
elektronicznymi, w szczególności własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także
współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie
działania Fundacji.
Par. 10
Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące
zakresu jej działalności.
Par. 11
W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacja może zamieszczać
informacje o swoich dobroczyńcach i sponsorach za ich uprzednio wyrażoną pisemnie zgodą.
Par. 12
Wszelkie przewidziane niniejszym statutem uchwały Fundatorów zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich Fundatorów, o ile niniejszy statut nie stanowi
inaczej.
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Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
Par. 13
Celami Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) działalność wspomagając naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
9) działalność wspomagając wypoczynek dzieci i młodzieży;
10) działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
11) promocja i organizacja wolontariatu.
Par. 14
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób,
placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:
1. Organizacja spotkań dla blogerów mająca na celu edukację i integrację środowiska;
2. Organizacja konferencji i warsztatów związanych z tematyką nowych technologii i
mediów internetowych;
3. Akcje charytatywne dla osób wykluczonych społecznie;
4. Warsztaty, szkolenia mające aktywizować osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym;
5. Warsztaty, szkolenia dla młodzieży, uczniów i studentów;
6. Warsztaty, szkolenia związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
7. Spotkania, warsztaty integrujące wspólnoty lokalne;
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8. Prelekcje, spotkania na uczelniach, w szkołach;
9. Promocja działań wolontaryjnych;
10. Współdziałanie w promocji miasta i inicjatyw lokalnych;
11. Współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi placówkami edukacyjnymi;
12. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi;
13. Produkcja i wydawnictwo publikacji edukacyjnych zarówno w formie cyfrowej jak i
drukowanej;
14. Elearning;
15. Organizowanie, wspieranie lub zlecanie:
a. studiów i badań,
b. działalności edukacyjnej,
c. gromadzenia informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej w
zakresie celów statutowych,
d. spotkań związanych z problematyką zbieżną z celami statutowymi,
16. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym w zakresie budowy oraz promowania
stron i portali internetowych;
17. Współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi, jak w
szczególności z mediami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz
organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji;
18. Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym
działającym w obszarze celów statutowych Fundacji;
19. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych
dotyczących celów statutowych Fundacji;
20. Przyznawanie honorowych nagród, odznak i wyróżnień.
Par. 15
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych i tzw. ułomnych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
Par. 16
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 2.000,00 złotych (dwa
tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości oraz prawa niematerialne nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
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2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

darowizn krajowych i zagranicznych,
spadków i zapisów,
dotacji, subwencji i sponsoringu,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
środków pozyskanych z funduszy europejskich,
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
innych źródeł nie wymienionych w pkt. a, b, c, d, e, f, g, h,

4. Środki uzyskiwane przez Fundację mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji,
jednorazowej lub łącznej w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) uzyskują  o ile
wyrażą stosowne życzenie  tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
Par. 17
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 w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji,
4) 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.
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Par. 18
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Par. 19
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Par. 20
1. Fundacja prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową i ewidencję

księgową

zgodnie z

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IIIa
Działalność gospodarcza Fundacji.
Par. 21
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z),
2) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.51.Z),
3) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.61.Z),
4) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
5) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
6) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.65.Z),
7) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.71.Z),
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8) Sprzedaż
detaliczna
pozostałych
nowych
wyrobów
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
9) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z),
10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),
11) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
12) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z),
16) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z),
17) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z),
23) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
24) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
25) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
26) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
27) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z),
28) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
29) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
30) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
31) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
34) Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
35) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z),
36) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
37) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
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38) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B),
39) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z),
40) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
41) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
42) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
43) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z),
44) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
45) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z).
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
Par. 22
Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatorów.
Par. 23
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady mogą zostać wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych
przez nie środków własnych.
3. Zakłady, w razie ich powstania, są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej
Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje
Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i
sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia
potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Par. 24
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Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Par. 25
W przypadku likwidacji Działalności Gospodarczej Fundacji środki pozostałe po likwidacji
zakładu przekazuje się na cele statutowe Fundacji. Do likwidacji należy stosować
odpowiednio przepisy kodeksu handlowego.

Rozdział IV.
Organy Fundacji
Par. 26
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu,
uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.

Rozdział IVa.
Rada Fundacji
Par. 27
1. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
2. Skład Rady Fundacji tworzony jest w następujący sposób: pierwsi członkowie Rady
powoływani są przez Fundatorów jednomyślną uchwałą, w której wskazany będzie
Przewodniczący Rady. Następnie Rada Fundatorów może samodzielnie kooptować kolejnych
członków Rady.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Rady.
Par. 28
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
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2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Każdy członek Rady Fundacji ma
jeden głos.
Par. 29
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy. W takiej sytuacji Zarząd powołuje nowego członka Rady na ten czas.
3. Członek Rady Fundacji nie może:
a) być członkiem Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być likwidatorem, kierownikiem placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji
oraz być zatrudnionym w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny
pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
c) być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
d) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Par. 30
Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów
pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
Par. 31
1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
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a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, a w
przypadku wystąpienia Przewodniczącego Rady  zgłoszonego pisemnie Zarządowi Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka,
d) odwołania.
2.
Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady. Odwołania
Przewodniczącego Rady Fundacji dokonują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.
Par. 32
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada
uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków
7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez
Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału
Fundacji,
11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych.
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Rozdział IVb.
Zarząd Fundacji
Par. 33
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa
powoływanych i odwoływanych jednomyślną uchwałą
Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym
Prezesa, w każdym czasie.
3. Prezesowi Zarządu służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków
Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu
wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie
wywiązywania się przez członka Zarządu Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z
powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w
skutek odwołania.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej
funkcji,
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
.
Par. 34
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosbowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest
Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji
upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Par. 35
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
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1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia,
4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia
uchwalone przez Radę Fundacji,
6) realizacja programów działania Fundacji,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości
poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji,
10) dokonywanie czynności w sprawach nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady
Fundacji,
11) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
Par. 36
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
Par. 37
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w
formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu,; w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w przypadku gdy
wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być
powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.
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3. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody
Fundatorów w postacie jednomyślnej uchwały:




sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie, obciążenie lub
darowanie jakimkolwiek osobom jakiegokolwiek składnika majątku Fundacji,
rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 2.500,00 złotych,
wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych,

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Zarządu.
Par. 38
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunku
cywilnoprawnym.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.
3. Pkt. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli z członkiem zarządu zawierana jest umowa
cywilnoprawna.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

Rozdział V.
Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
Par. 39
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i
za granicą.
2.
Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
Par. 40
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.
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3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI.
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
Par. 41
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku, a nadto w przypadku podjęcia takiej decyzji
przez Fundatorów.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej na
wniosek Zarządu.
3. Uchwała o likwidacji Fundacji skutkuje jednocześnie odwołaniem członków Zarządu.
Par. 42
1. Rada Fundacji powołuje w drodze uchwały likwidatorów Fundacji. Na likwidatorów mogą
być powołani dotychczasowi członkowie Zarządu.
2. Każdy z likwidatorów może samodzielnie dokonywać wszelkich czynności związanych z
likwidacją Fundacji, w tym ma prawo do reprezentowania Fundacji przed sądami i Organami
administracji publicznej.
3. Wynagrodzenie likwidatorów określi Rada Fundacji.
Par. 43
Likwidatorzy dokonują wszelkich czynności związanych z likwidacją Fundacji, a w
szczególności:
a. zgłoszą otwarcie likwidacji do Rejestru;
b. ogłoszą trzykrotnie w Dzienniku Ogólnopolskim, w odstępie nie krótszym niż 3
tygodnie pomiędzy każdym z ogłoszeń, o likwidacji Fundacji i wezmą wierzycieli do
zgłaszania wierzytelności;
c. zaspokoją z majątku Fundacji wierzycieli Fundacji;
d. dokonają windykacji wymagalnych zobowiązań wobec Fundacji;
Par. 44
1. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy złożą wniosek o wykreślenie Fundacji z Rejestru.
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa
w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których
działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
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Rozdział VII.
Zmiany Statutu
Par. 45
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
Par. 46
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
Par. 47
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy w
Katowicach.
Par. 48
Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy:
1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. 91.46.2003 z poź. zm.);
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2003 roku , z poź. zm.).
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