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Statut Fundacji Klub KONTRA 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Klub KONTRA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona w dniu 3 października 2011 roku przez Sławosza Marcisza, zwanego dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jerzego Miklera w kancelarii notarialnej w Bytomiu. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Bytom. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 

realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 

§ 4 

1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja może używać znaków graficznych ułatwiających identyfikację, przy czym znaki te mogą mieć napis wskazujący jej 

nazwę. 
3. Nazwa Fundacji może być zapisywana w dowolnej formie, w tym bez cudzysłowu. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami 
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

1. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspomaganie wszechstronnego 
rozwoju społeczeństwa, polegające na działalności profilaktycznej, społecznej, informacyjnej, naukowej, charytatywno-
opiekuńczej oraz oświatowej, kulturalnej i innej, określanej mianem działalności pożytku publicznego. 

2. Działanie Fundacji polega głównie na aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych do działania w sporcie i kulturze. 
Obejmuje także wspieranie, promowanie i pomoc w rozwijaniu podejmowanych przez nich działań, promowanie 
wolontariatu, wartości rodzinnych oraz współpracy między społeczeństwami, ochronę praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, 
rehabilitację społeczną i zawodową, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie 
wypoczynku, promowanie zachowań ekologicznych oraz wszelkiego rodzaju działalność pożytku publicznego. 

3. Głównymi odbiorcami podejmowanych działań są grupy defaworyzowane oraz zagrożone wykluczeniem społecznym 
– w szczególności osoby niepełnosprawne, ubogie, starsze (w tym osoby w wieku emerytalnym), mniejszości narodowe, 
mieszkańcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, szpitale, hospicja i inne), bez względu na miejsce 
zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy, przede wszystkim  dla wyrównania szans tych rodzin i osób. 
Pomoc może być także skierowana do osób fizycznych i prawnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych o ważnym 
znaczeniu społecznym, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji. 

§ 7 

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:  
a. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem 

(m. in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów 
zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo); 
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b. organizowanie, prowadzenie i wspieranie (finansowe, materialne bądź kadrowe): 
I. zajęć i warsztatów artystycznych, sportowych, edukacyjnych; 

II. imprez i wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, promujących 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz ekologicznych w kraju i zagranicą, w tym przeglądów oraz 
konkursów artystycznych i sportowych; 

III. happeningów, akcji szkoleniowych i informacyjnych; 
IV. wyjazdów na wycieczki, kolonie, obozy oraz inne formy aktywnego spędzania wolnego czasu; 
V. specjalistycznych szkoleń, konferencji, kursów, sympozjów, seminariów i zjazdów; 

VI. placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych; 
VII. integracji, lecznictwa i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

c. organizowanie, wspieranie (finansowe, materialne bądź kadrowe), prowadzenie bądź zlecanie działalności 
edukacyjnej, studiów i badań, w tym gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej 
w zakresie patologii społecznych i innych dotyczących celów statutowych oraz działalności pożytku publicznego; 

d. pomoc (finansową, materialną bądź kadrową) oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
państwowymi (w tym policją i strażą miejską), samorządowymi, naukowymi, kościołami oraz związkami 
wyznaniowymi i organizacjami pozarządowymi o ważnym znaczeniu społecznym oraz z osobami fizycznymi 
w zakresie realizacji i popularyzacji celów statutowych; 

e. pozyskiwanie od darczyńców środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na finansowanie działalności 
statutowej; 

f. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą; 
g. fundowanie stypendiów; 
h. prowadzenie strony internetowej oraz wykorzystywanie marketingu internetowego; 
i. prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, filmowej; 
j. współpraca bądź członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych 

zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. 

§ 8 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności (a w szczególności osób, o których mowa w paragrafie szóstym punkt 
trzeci Statutu Fundacji), zaś działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna 
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo 
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów 
dotyczących rachunkowości. 

3. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się w szczególności: 
a. wydawanie książek, publikacji, materiałów promocyjnych i innych; 
b. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych oraz pozostałego oprogramowania; 
c. działalność związana z produkcją oraz postprodukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(w szczególności realizacja nagrań wideo spektakli teatralnych oraz praca na materiale wideo ze spektakli 
teatralnych); 

d. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (w szczególności przygotowanie materiałów dźwiękowych 
na potrzeby pracy teatralnej); 

e. działalność związana z technologiami informatycznymi (w szczególności doradztwo, projektowanie systemów 
informatycznych, instalowanie oprogramowania, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi oraz 
działalność portali internetowych, hosting, opracowywanie baz danych); 

f. działalność prawnicza oraz rachunkowo-księgowa (w tym doradztwo prawne i podatkowe, w szczególności 
wspierające inne organizacje i grupy nieformalne);  

g. prowadzenie działań w obszarze stosunków międzyludzkich, komunikacji i public relations; 
h. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (w szczególności 

w dziedzinie politologii i historii) oraz nauk przyrodniczych i technicznych (w szczególności w obszarze technicznym); 
i. działalność agencji reklamowych (w szczególności prowadzenia kampanii promocyjnych oraz badanie rynku i opinii 

publicznej); 
j. działalność fotograficzna (w tym świadczenie usług fotograficznych); 
k. działalność związana z tłumaczeniami (przygotowywanie tłumaczeń tekstów, w szczególności język angielski); 
l. organizowanie wyjazdów turystycznych; 
m. działalność usługowa w zakresie rezerwacji (w szczególności rozpowszechnianie biletów na wydarzenia kulturalne); 
n. organizacja zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania wspomagające 

edukację (w szczególności szkolenia, korepetycje); 
o. pomoc społeczna (bez zakwaterowania) dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, w szczególności 

odwiedzanie oraz przygotowywanie wydarzeń dla osób starszych i niepełnosprawnych, działalność charytatywna 
w obszarze pomocy społecznej; 

p. wystawianie oraz wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych (w szczególności w ramach zajęć Teatru 
JaCy My) 
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q. artystyczna i literacka działalność twórcza; 
r. działalność obiektów kulturalnych (w szczególności prowadzenie kameralnej sali teatralnej), sportowych 

(w szczególności organizacja zawodów sportowych oraz promocja imprez sportowych); 
s. działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

t. działalność organizacji członkowskich. 
4. Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się: 

a. wydawanie książek, publikacji, materiałów promocyjnych i innych; 
b. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych oraz pozostałego oprogramowania; 
c. działalność związana z produkcją oraz postprodukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(w szczególności realizacja nagrań wideo spektakli teatralnych oraz praca na materiale wideo ze spektakli 
teatralnych); 

d. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (w szczególności przygotowanie materiałów dźwiękowych 
na potrzeby pracy teatralnej); 

e. działalność związana z technologiami informatycznymi (w szczególności doradztwo, projektowanie systemów 
informatycznych, instalowanie oprogramowania, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi oraz 
działalność portali internetowych, hosting, opracowywanie baz danych); 

f. działalność prawnicza oraz rachunkowo-księgowa (w tym doradztwo prawne i podatkowe, w szczególności 
wspierające inne organizacje i grupy nieformalne);  

g. prowadzenie działań w obszarze stosunków międzyludzkich, komunikacji i public relations; 
h. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (w szczególności 

w dziedzinie politologii i historii) oraz nauk przyrodniczych i technicznych (w szczególności w obszarze technicznym); 
i. działalność agencji reklamowych (w szczególności prowadzenia kampanii promocyjnych oraz badanie rynku i opinii 

publicznej); 
j. działalność fotograficzna (w tym świadczenie usług fotograficznych); 
k. działalność związana z tłumaczeniami (przygotowywanie tłumaczeń tekstów, w szczególności język angielski); 
l. organizowanie wyjazdów turystycznych; 
m. działalność usługowa w zakresie rezerwacji (w szczególności rozpowszechnianie biletów na wydarzenia kulturalne); 
n. organizacja zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania wspomagające 

edukację (w szczególności szkolenia, korepetycje); 
o. wystawianie oraz wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych (w szczególności w ramach zajęć Teatru 

JaCy My) 
p. artystyczna i literacka działalność twórcza; 
q. działalność obiektów kulturalnych (w szczególności prowadzenie kameralnej sali teatralnej), sportowych 

(w szczególności organizacja zawodów sportowych oraz promocja imprez sportowych); 
r. działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

s. działalność organizacji członkowskich. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację 
w toku działania. 

§ 10 

5. Dochody Fundacji mogą pochodzić: 
a. z darowizn, spadków, zapisów; 
b. z dotacji i subwencji osób prawnych; 
c. ze zbiórek i imprez publicznych; 
d. z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 
e. z majątku fundacji; 
f. z odsetek bankowych. 

6. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową (w tym przychód 
z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu nieodpłatnej bądź odpłatnej działalności 
pożytku publicznego). 

§ 11 

1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie 
z przepisami polskiego prawa. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem 
lub nazwą. 
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3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek 
celu Fundacji, chyba że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.  

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających 
wartość mienia przyjmowanego, chyba że przejęcie takie jest uzasadnione realizacją celów statutowych Fundacji. 

§ 12 

Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy: 
a. uzasadnia to cel Fundacji; 
b. następuje naturalne jego zużycie; 
c. jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji. 

§ 13 

1. Zabrania się: 
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, Członków 

Organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, Członkowie Organów oraz pracownicy Fundacji 
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, Członków Organów lub 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; 

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Członków, Członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego; 

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

2. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 
3. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 14 

Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą; 
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem; 
c. Zgromadzenie. 

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, działającym na podstawie niniejszego Statutu oraz wewnętrznego 
Regulaminu Rady Fundacji, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Rada składa się z co najmniej dwóch Członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 
3. Członków pierwszego składu Rady oraz jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje Fundator. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją 
Rada, która wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady (kierującego jej pracami) oraz Wiceprzewodniczącego Rady. 

4. Można być wybranym do Rady na więcej niż jedną kadencję.  
5. Członkowie Rady: 

a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim 
lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu; 

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

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym Organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej; 
c. śmierci Członka. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady (i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie) 
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych Członków Rady. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

§ 16 

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji; 
b. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 
c. wytyczanie głównych kierunków działalności oraz zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania 

Fundacji; 
d. ocena oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 
e. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu; 
f. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu; 
g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 
h. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu 

Zarządu Fundacji i jego zmian (Regulaminy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu); 
i. wnioskowanie o posiedzenie Zgromadzenia w celach określonych w Statucie. 

§ 17 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej dwóch 

Członków Rady albo na pisemny wniosek Zarządu. 
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze: 

a. na pisemny wniosek Zarządu; 
b. na pisemny wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego; 
c. na pisemny wniosek przynajmniej dwóch Członków Rady.  

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu dziesięciu dni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych 

Członków Rady uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu bądź wewnętrzny Regulamin 
nie stanowią inaczej. Każdy z Członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady. 

6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

Zarząd Fundacji 

§ 18 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, działającym na podstawie niniejszego Statutu oraz wewnętrznego 
Regulaminu Zarządu Fundacji, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób (w tym Prezesa i Wiceprezesa), które pełnią swoje funkcje przez czas 
nieoznaczony.  

3. Członków pierwszego składu Zarządu oraz jej Prezesa i Wiceprezesa powołuje Fundator. 
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady; 
b. odwołania Członka Zarządu lub całego Zarządu przez Radę; 
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej; 
d. śmierci członka Zarządu. 

§ 19 

1. W sytuacji, gdy Zarząd w całości lub jego poszczególni Członkowie nie wypełniają nałożonych na nich obowiązków, mogą 
być odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady. 

2. Jeżeli liczba Członków Zarządu jest mniejsza niż dwóch, odpowiednią liczbę osób musi dokooptować Rada. Jeżeli liczba 
Członków Zarządu jest mniejsza od pięciu, Rada może dokooptować odpowiednią liczbę Członków Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu mogą odwołać się od decyzji Rady do siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu. Rada 
musi rozpatrzyć wniosek w terminie czternastu dni od dnia otrzymania odwołania. W tym czasie Członkowie Zarządu 
zachowują swoje stanowiska, jednak wszystkie decyzje podejmowane przez odwołane osoby muszą być zatwierdzone 
przez dwóch Członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
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§ 20 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
c. realizacja oraz odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji; 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Fundacji; 
e. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz budżetu Fundacji w oparciu o założenia uchwalone 

przez Radę; 
f. występowanie o przyznanie dotacji; 
g. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
h. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami 

niniejszego Statutu; 
i. zatrudnianie pracowników (w tym kierowników własnych placówek) i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
j. sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami, przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę oraz przekazanie 

sprawozdań właściwemu ministrowi i do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych 
Fundacji; 

k. wnioskowanie o posiedzenie Zgromadzenia w celach określonych w Statucie; 
l. podejmowanie decyzji (bądź przekazanie sprawy do kompetencji Rady), uchwalanie regulaminów 

i aktów wewnętrznych we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych oraz nie przewidzianych Statutem do 
kompetencji innych Organów Fundacji. 

§ 21 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
a. Wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu określa Rada podejmując odpowiednią 

uchwałę.  
b. Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały Rady umowy z Członkami Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes. 
c. Wynagrodzenie z innego tytułu określa Prezes lub Wiceprezes Zarządu w umowie zawartej z Członkiem Zarządu. 

Zawarcie takiej umowy nie wymaga podjęcia żadnej uchwały. 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przekazując informację o terminie osobiście (w tym telefonicznie 

bądź wiadomością SMS), pocztą elektroniczną lub – w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym 
na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych 

Członków Zarządu uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu bądź wewnętrzny Regulamin nie 
stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Podjęte decyzje Zarząd przekazuje Radzie w terminie czternastu dni drogą pisemną bądź ustną, z załączeniem uchwał. 

Sposób reprezentacji 

§ 23 

1. Oświadczenia woli, oferty, wnioski i inne dokumenty składane w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 
składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch 
Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

a. Jeżeli powyższą kwotę zatwierdziło dwóch Członków Zarządu poprzez podpisanie odpowiedniego dokumentu, 
operacje bankowe (przelewy itp.) może wykonać jeden z Członków Zarządu podpisujący dokument. 

b. W przypadku umów cywilno-prawnych dwa podpisy muszą zostać złożone, jeśli wynagrodzenie netto w skali 
roku przekroczy 45 500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) złotych. 
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Rozdział V. Dodatkowe Organy Fundacji 

Zgromadzenie 

§ 24 

1. Zgromadzenie to zebranie Rady i Zarządu odbywające się w tym samym miejscu i czasie, działające na podstawie 
niniejszego Statutu oraz wewnętrznego Regulaminu. 

2. Zgromadzenie może się odbyć w ważnych sprawach dotyczących zmiany Statutu, powołania Rady Programowej i innych, 
wskazanych przez Radę lub Zarząd w trakcie działania Fundacji. 

3. Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady najpóźniej w ciągu czternastu 
dni od zgłoszenia wniosku z podaniem celu oraz proponowanego przebiegu Zgromadzenia. 

4. Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych Członków 
Zgromadzenia uprawnionych do głosowania (w tym co najmniej trzy czwarte Członków Zarządu uprawnionych do 
głosowania oraz co najmniej trzy czwarte Członków Rady uprawnionych do głosowania), o ile dalsze postanowienia 
Statutu bądź wewnętrzny Regulamin nie stanowią inaczej. 

5. Regulamin Zgromadzenia uchwala Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech 
piątych Członków uprawnionych do głosowania. 

6. Uchwała Zgromadzenia jest – po Statucie – najważniejszym dokumentem regulującym działanie Fundacji. 

Komisje Problemowe oraz Rada Programowa 

§ 25 

1. Zarząd oraz Rada – w celach doradczych i opiniotwórczych – mogą powoływać Komisje Problemowe. Ich celem jest 
wskazanie kierunku rozwiązania określonego problemu. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach 
Zarządu oraz Rady z głosem doradczym.  

2. Zgromadzenie w formie wyróżnienia osób upowszechniających idee Fundacji, propagującym jej cel czy też wspierającym 
w różnej formie działalność Fundacji może nadać tytuł „Przyjaciel Fundacji”.  

a. Przyjaciele Fundacji tworzą Radę Programową. 
b. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie 

jej celów oraz wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności. 
c. Opinie Rady Programowej winny być rozważane przez Organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady 

Programowej nie stanowi przeszkody dla Organów Fundacji do podejmowania działań wynikających ze Statutu 
lub przepisów. 

d. Członkostwo w Radzie Programowej ma charakter charytatywny i dobrowolny. 
3. Członkostwo w Komisji Problemowej lub Radzie Programowej ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady bądź Zarządu Fundacji; 
b. odwołania Członka Komisji Problemowej przez Radę bądź Zarząd; 
c. odwołanie Członka Rady Programowej przez Zgromadzenie; 
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej; 
e. śmierci Członka. 

Rozdział VI. Tworzenie oddziałów, połączenie z inną Fundacją 

§ 26 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie w kraju i za granicą. 
2. Decyzję dotyczącą utworzenia oddziału podejmuje Zgromadzenie w drodze jednomyślnej uchwały, określając 

jednocześnie Regulamin Funkcjonowania Oddziału Fundacji. 

§ 27 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje odpowiednią uchwałą Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej czterech piątych Członków uprawnionych do głosowania. 
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Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 28 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej czterech piątych Członków uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 
3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego bądź w dniu przyjęcia aktualizacji 

przez odpowiedni Wydział Sądu. 

§ 29 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie długotrwałego wyczerpania 
się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech 
piątych Członków uprawnionych do głosowania. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań zaciągniętych 

przed likwidacją Fundacji, natomiast pozostałe zostaną przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundacji na rzecz 
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

§ 30 

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok 
ubiegły. 
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