
STATUT PIOTRKOWSKIEJ FUNDACJI TALENTÓW 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Piotrkowska Fundacja Talentów zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez  
Cecylię Annę Trojanowską, Izabelę Annę Kabzińską oraz Ewę Annę Wiśniewską 
zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ….. 
w Kancelarii Notarialnej ……….., przy ul. …………… w dniu …..2018 r. i 
wpisanym do Repertorium  
A Nr  ………….  

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami 
nazwy Fundacji w językach obcych. 

3. Fundacja ma prawo używania wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 40 z późn zm.), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) - dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje wraz z wpisem do rejestru 
sądowego.  

3. Fundacja jest apolityczną, areligijną organizacją pozarządową, prowadzącą działalność 
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku na rzecz ogółu społeczności,  
w szczególności dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem i seniorów.  

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Piotrków Trybunalski. 

§ 4 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego.  

§ 5 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem 
prawa państw, w których będzie prowadziła działalność. 
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§ 6 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW  

§ 7 

1. Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie, rozwój i promocja kultury, sztuki, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: 

1) wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach, 

2) prowadzenie wszechstronnej edukacji artystycznej, 

3) inicjowanie lub wspieranie lokalnych, ponadlokalnych  
oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, 

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
sztuce i poza nią, 

6) wspieranie rozwoju kulturalnego społeczeństwa, 

7) zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, 

8) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego oraz 
promocja działalności artystycznej, związanej z różnymi regionami Polski i 
świata, 

9) integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych, 

10) popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki, 

11) upowszechnianie polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa 
kulturalnego w Polsce i za granicą, 

12) prezentacja współczesnych osiągnięć kultury polskiej i światowej, 

13) kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

14) budowanie partnerstw na rzecz polskiego i międzynarodowego sektora 
kreatywnego, 

15) aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działania, 

16) wszechstronne wspieranie artystów, rękodzielników, 
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17) upowszechnianie i wspieranie twórczości ludowej, 

18) upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem jej 
niepowtarzalnej tożsamości i wartość życia wiejskiego przy poszanowaniu 
dziedzictwa kulturowego i materialnego wsi. 

2. Ponadto celem Fundacji, w tym w również w powiązaniu z realizacją  
celu nadrzędnego, jest: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności od alkoholu, narkotyków  
i innych środków psychoaktywnych, komputera, internetu, telewizji, 

3) profilaktyka chorób cywilizacyjnych, 

4) upowszechnianie zdrowego stylu życia, wykorzystującego aktywność 
indywidualną i grupową, w tym w zakresie zdrowego odżywania, rekreacji, 
kultury fizycznej,  

5) ochrona i promocja zdrowia, 

6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

8) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, 

9) prowadzenie działalności charytatywnej, 

10) prowadzenie działalność na rzecz rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-
gospodarczego miast, wsi, województw, powiatów i gmin, 

11) promocja miasta Piotrkowa Trybunalskiego i województwa łódzkiego w kraju  
i za granicą, 

12) wspieranie integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpraca między 
społeczeństwami, 

13) upowszechnianie integracji międzypokoleniowej, 

14) prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

15) prowadzenie działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, 

16) prowadzenie działalności na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, 
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upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

17) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

18) wdrażanie polityk rozwoju regionalnego, 

19) upowszechnianie wolontariatu, 

20) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

3. Cele Fundacji mogą być realizowane w ramach prowadzonej przez Fundację 
działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego poprzez: 

1) udostępnianie kultury i sztuki w różnych jej wymiarach ogółowi społeczeństwa,  

2) wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w dostępie  
do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów 
artystycznej myśli twórczej,  

3) branie udziału, organizowanie lub wspieranie imprez kulturalnych, działań 
artystycznych, w tym m.in.: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji 
filmowych, wystaw, galerii, pokazów, sympozjów, zjazdów itp.,  

4) tworzenie i prowadzenie grup i zespołów artystycznych, prowadzenie autorskich 
warsztatów łączących różne formy wyrazu artystycznego, 

5) wystawianie przedstawień artystycznych, 

6) inicjowanie, organizowanie imprez oraz inicjatyw kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych, naukowych, w tym spotkań z artystami, podróżnikami, lekarzami, 
dietetykami, psychologami, 

7) wspieranie działań twórców amatorskich lub profesjonalnych, niezależnych  
oraz ludowych w dziedzinach takich jak w szczególności: sztuki audiowizualne, 
taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka, 

8) wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie udostępniania sztuki i kultury 
społeczeństwu,  

9) prezentowanie dorobku artystycznego podopiecznych, 

10) rzecznictwo interesów twórców, artystów, 

11) organizowanie i prowadzenie terapii przez sztukę, w tym terapii uzależnień, 
muzykoterapii, arteterapii, terapii neurotaktylnej, bajkoterapii klinicznej, 

12) promocja różnych regionów kraju, w tym jego walorów kulturowych  
i smakowych, folkloru regionalnego, 

13) organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy 
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi, 
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14) organizowanie warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, wykładów, odczytów, 
prelekcji, sympozjów, konferencji itp., 

15) organizowanie wyjazdów studyjnych, 

16) prowadzenie palcówek edukacyjno-artystycznych różnych szczebli, w tym 
żłobków, przedszkoli i szkół artystycznych, 

17) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów edukacyjnych, 

18) opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, 

19) prowadzenie ośrodków kultury, świetlic, ognisk, galerii oraz pozostałych obiektów 
kulturalnych, 

20) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

21) fundowanie stypendiów i nagród najzdolniejszym podopiecznym, 

22) organizowanie korepetycji dla dzieci i młodzieży, 

23) organizowanie wycieczek i innych imprez turystyczno – krajoznawczych, 

24) organizowanie wypoczynku letniego lub zimowego stacjonarnego (półkolonii) 
lub wyjazdowego (kolonii, obozów, rajdów) dla dzieci i młodzieży,  
w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 

25) podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego 
podopiecznych w głównej mierze dzieci, młodzieży, osób zagrożonych 
wykluczeniem, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz seniorów, 

26) tworzenie placówek różnego typu świadczących bezpośrednią pomoc osobom 
zagrożonym wykluczeniem, w tym świetlic środowiskowych, terapeutycznych, 
warsztatów terapii zajęciowej i innych, 

27) organizowanie lub finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób 
starszych ze schorzeniami wieku podeszłego i niepełnosprawnych o różnorodnym 
stopniu niepełnosprawności, 

28) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych lub terapeutycznych, 

29) prowadzenie dziennej opieki dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób 
niepełnosprawnych, 

30) dożywianie, w głównej mierze dzieci, młodzieży, osób zagrożonych 
wykluczeniem, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz seniorów, 

31) pozyskiwanie i bezpłatne rozdawnictwo żywności, w tym produkowanej  
w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić  
na rynek konsumencki, 

32) wspieranie rodzin i osób samotnych w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
życiowych, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego 
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usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka, 

33) organizowanie pomocy materialnej i finansowej na rzecz podopiecznych Fundacji, 

34) zapewnienie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym 
skutkami patologii społecznej i marginalizacji, 

35) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów profilaktycznych, 

36) opracowywanie autorskich materiałów terapeutycznych, 

37) rzecznictwo interesów osób marginalizowanych społecznie, dzieci i młodzieży, 
seniorów, 

38) prowadzenie działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób 
zagrożonych wykluczeniem, 

39) podejmowanie działań zmierzających do przekwalifikowania osób pozostających 
bez pracy, 

40) zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym w szczególności 
młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, jak również organizacja miejsc 
pracy w innych podmiotach, 

41) przekwalifikowywanie zawodowe osób pozostających bez pracy, 

42) organizowanie staży lub praktyk dla młodzieży oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem, 

43) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry Fundacji, w tym 
wolontariuszy, 

44) świadczenie pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  
lub zawodowego, 

45) prowadzenie działalności informacyjno-propagatorskiej w zakresie celów 
Fundacji, 

46) prowadzenie działalności wydawniczej, 

47) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze specjalistami różnych specjalności  
w tym m.in. z zakresu kultury, sztuki, edukacji, zdrowia, terapii, rehabilitacji, 
sportu, 

48) sprzedaż przedmiotów darowizny, 

49) organizowanie loterii lub aukcji, 

50) organizowanie wolontariatu, 

51) współdziałanie z terenowymi organami rządowej i samorządowej administracji, 
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52) nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi podmiotami, w tym w zakresie 
możliwości wspierania finansowego bądź organizacyjnego działalności Fundacji, 

53) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami, w tym 
instytucjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 

3. Prowadzenie przez Fundację jednocześnie nieodpłatnej i odpłatnej działalności 
pożytku publicznego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji 
określającej zakres każdej z nich oraz rachunkowego wyodrębnienia tych form 
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 
każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości w myśl art. 10 
ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

§ 8 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może w kraju i za granicą, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: 

1) tworzyć spółdzielnie, spółki, oddziały, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty 
terapii zawodowej, 

2) powoływać ośrodki, przedstawicielstwa, biura, zakłady i filie w kraju i za granicą, 

3) przystępować do spółdzielni, spółek, krajowych i międzynarodowych organizacji  
o profilu działania nie sprzecznym z celami Fundacji. 

3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 podejmuje w formie uchwały Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowią: 
1) środki pieniężne przeznaczone przez Fundatorów na fundusz założycielski  

w kwocie 1.200 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych), przy czym z kwoty tej 
kwota 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostanie  
na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, 

2) oraz środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację  
w toku działania. 

2. Środki pieniężne przeznaczone przez Fundatorów na fundusz założycielski zostaną 
wniesione przez Fundatorów w częściach równych przez każdego z nich niezwłocznie 
po wpisie Fundacji do rejestru sądowego. 

§ 10 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:  
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1) dotacji, subwencji oraz grantów, w tym ze środków krajowych  
jak i zagranicznych, 

2) działalności odpłatnej, 

3) działalności gospodarczej, 

4) darowizn, spadków, zapisów, 

5) ze zbiórek i imprez publicznych, 

6) z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych, 

7) nawiązek sądowych, 

8) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

9) loterii i aukcji, 

10) kredytów i pożyczek, 

11) innych źródeł zgodnie z prawem. 

2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,  
w obligacjach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących,  
w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe. 

§ 11 

Dochody Fundacji przeznaczane są w całości na realizację jej celów statutowych. 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą 
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub 
spadkobierców. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

§ 13 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 14 

1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 

2. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i funduszy celowych, określenia wysokości 
kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania 
środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.  
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§ 15 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  
do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie 
organów Fundacji oraz jej pracownicy 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", 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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 członków organów Fundacji lub jej 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

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

§ 16 

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

ROZDZIAŁ IV 
DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§17 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów. 

3. Decyzję co do uruchomienia przez Fundację działalności gospodarczej, zakresu tej 
działalności, jej zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały  
i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (pełnym 
bądź ograniczonym) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 

1) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z), 

2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
(47.19.Z), 



 

10 
 

 

3) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
(47.91.Z), 

4) wydawanie książek (58.11.Z), 

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych (59.11.Z), 

8) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), 

9) zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobne działalności (63.11.Z), 

10) działalność portali internetowych (63.12.Z), 

11) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

12) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

13) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

14) działalność fotograficzna (74.20.Z), 

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (74.90.Z), 

16) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), 

17)  działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 

18) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
(81.10.Z), 

19) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

20) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

21) wychowanie przedszkolne (85.10.Z.), 

22) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  
i rekreacyjnych (85.51.Z), 

23) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), 

24) nauka języków obcych (85.59.A), 

25) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

26) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
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27) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych (88.10.Z), 

28) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z), 

29) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(88.99.Z), 

30) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

31) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

32) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 

33) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z), 

34) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 

35) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), 

36) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych (88.10.Z), 

37) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana  
(88.99.Z), 

38) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), 

39) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

40) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

41) działalność obiektów sportowych (93.11.Z), 

42) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);, 

43) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z), 

44) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 

45) naprawa i przeróbki odzieży (95.29.Z), 

46) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z) 

5. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź jej zmiana nie wymaga zmiany 
Statutu, chyba że zakres działalności gospodarczej jaką będzie miała prowadzić Fundacja 
nie będzie mieścił się w zakresie, o którym mowa w ust. 4.  

6. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy 
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników,  
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
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7. Zakres działalności gospodarczej nie może pokrywać się zakresem prowadzonej w tym 
samym czasie przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 
ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 

Zarząd 

§ 18 

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd. 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) prowadzenie biura Fundacji, 

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

4) ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji, 

5) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia  
i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących  
z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego 
sprawozdania z działalności Fundacji, 

7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne  
z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 

8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji. 

§ 20 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków (osób fizycznych), w tym Prezes 
Zarządu i dwóch Zastępców Prezesa Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony przez Fundatorów. 

3. Do Zarządu mogą zostać powołani Fundatorzy razem bądź każdy z nich z osobna. 

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

5. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą: 

1) złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji, 



 

13 
 

 

2) śmierci Członka Zarządu,  

3) odwołania Członka Zarządu przez Fundatorów, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5) utarty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

6. Fundatorzy mogą odwołać Członka Zarządu w każdym czasie w przypadku: 

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie 
funkcji Członka Zarządu, 

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność  
do pełnienia tej funkcji, 

3) niewypełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku, 

4) nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności istotnego 
naruszenia postanowień Statutu, 

5) podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia 
szkody Fundacji. 

§ 21 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 
Prezesa bądź jednego z Zastępców w miarę potrzeb. Pierwsze posiedzenie Zarządu  
w danym roku kalendarzowym musi odbyć się najpóźniej do dnia 31 marca. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, smesem 
bądź listem poleconym za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych co 
najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.  

3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli w danym 
momencie obecni są wszyscy członkowie Zarządu i wyrażają zgodę na jego odbycie. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku 
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Na żądanie co najmniej jednego 
członka Zarządu obecnego na posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawie 
bądź sprawach rozstrzyganych na danym posiedzeniu. 

7. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział Fundatorzy, jeżeli nie wchodzą oni  
w skład Zarządu. 
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§ 22 

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w związku z pełnioną 
funkcją bądź niezależnie od niej na podstawie umowy o pracę jak również umów 
cywilnoprawnych. 

2. Czynność prawna dokonywana przez Fundację w interesie członka Zarządu wymaga 
jednomyślnej uchwały Zarządu oraz zgody Fundatorów jeżeli nie wchodzą oni w 
skład Zarządu. 

3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację 
reprezentuje jeden z pozostałych członków Zarządu bądź pełnomocnik powołany 
uchwałą Zarządu. 

Reprezentowanie Fundacji 

§ 23 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych, jak  
i majątkowych może składać każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

2. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników. 

 
§ 24 

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa „Regulamin Zarządu” przyjęty przez 
Fundatorów.  

Zgromadzenie Fundatorów 
 

§ 25 

1. Fundatorzy podejmują decyzje, o których mowa w Statucie w formie jednomyślnych 
uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym na Zgromadzeniu Fundatorów przy 
obecności co najmniej połowy Fundatorów. Na żądanie co najmniej jednego 
Fundatora obecnego na posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawie bądź 
sprawach rozstrzyganych na danym posiedzeniu. 

2. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane mogą być w każdym czasie przez jednego  
z Fundatorów bądź Zarząd za pośrednictwem smsa, poczty elektronicznej bądź listem 
poleconym za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych co najmniej na 3 dni 
przed planowanym terminem posiedzenia. 

3. Zgromadzenie Fundatorów może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli w danym 
momencie obecni są wszyscy Fundatorzy i wyrażają oni zgodę na jego odbycie. 

4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów wszystkie decyzje zastrzeżone przez 
Statut dla Fundatorów podejmują pozostali Fundatorzy. 
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ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiana Statutu Fundacji 

§ 26 

1. Statut Fundacji może ulec zmianie poprzez zmianę poszczególnych jego zapisów bądź 
przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu.  

2. W ramach zmiany Statutu zmianie mogą ulec cele dla, których Fundacja została 
powołana. 

3. Zmiany w Statucie Fundacji, w tym w zakresie jej celów, wprowadza Zarząd  
za uprzednią zgodą Fundatorów, jeżeli nie są oni w składzie Zarządu. 

4. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ujawnienia zmian w rejestrze sądowym. 

Połączenie Fundacji 

§ 27 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 
celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może 
nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.  
W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną 
przejmującą, jak i przejmowaną. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 
istotnej zmianie cel Fundacji.  

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd za uprzednią zgodą 
Fundatorów, jeżeli nie są oni w składzie Zarządu. 

Likwidacja Fundacji 

§ 28 

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

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za uprzednią zgodą Fundatorów, 
jeżeli nie są oni w składzie Zarządu. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra. 

4. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Polsce bądź 
poza jej granicami. 

Wejście w życie Statutu Fundacji 

§ 29 
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Statut został przyjęty uchwałą Fundatorów nr ...... z dnia …….co potwierdzają 
własnoręcznymi podpisami jako Fundatorzy i jednocześnie członkowie Zarządu: 

Cecylia Anna Trojanowska    ………………………………………. 

Izabela Anna Kabzińska    ………………………………………. 

Ewa Anna Wiśniewska   ……………………………………… 

 


