STATUT FUNDACJI Tour de
Fundacja- akcja charytatywna
tekst jednolity z 10 maja 2019 r.

str.

1

Spis treści
Spis treści .......................................................................................................................... 2
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE ..................................................................................... 3
§ 1 [Część wstępna] ......................................................................................................... 3
§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające] .............................................................. 3
§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji] ............................................................................. 3
§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji] ........................................................... 3
§ 5 [Działalność pożytku publicznego] ................................................................................ 3
§ 6 [Cele statutowe Fundacji] ............................................................................................ 4
§ 7 [Formy realizacji celów statutowych] ............................................................................ 5
§ 8 [Wspieranie działalności osób trzecich] .......................................................................... 8
§ 9 [Medale, odznaczenia i nagrody] .................................................................................. 8
§ 10 [Nieodpłatna działalność pożytku publicznego] ............................................................. 8
§ 11 [Odpłatna działalność pożytku publicznego] ................................................................. 9
§ 12 [Właściwy Minister] .................................................................................................. 10
Rozdział II MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI .......................................................................... 10
§ 13 [Majątek Fundacji] ................................................................................................... 10
§ 14 [Dochody Fundacji] .................................................................................................. 11
§ 15 [Przeznaczenie wybranych dochodów] ........................................................................ 11
§ 16 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia] ........................................................................ 11
Rozdział III ORGANY FUNDACJI ............................................................................................ 11
§ 17 [Organy Fundacji] .................................................................................................... 11
§ 18 [Zarząd Fundacji] .................................................................................................... 12
§ 19 [Kompetencje Zarządu] ............................................................................................ 12
§ 20 [Uchwały Zarządu]................................................................................................... 13
§ 21 [Oświadczenie woli] ................................................................................................. 13
§ 22 [Rada Fundacji] ....................................................................................................... 13
§ 23 [Posiedzenie Rady Fundacji] ...................................................................................... 13
§ 24 [Kompetencje Rady Fundacji] .................................................................................... 14
§ 25 [Zmiana celów Fundacji]........................................................................................... 14
Rozdział IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................................... 14
§ 26 [Likwidacja Fundacji] ............................................................................................... 14
§ 27 [Wejście w życie Statutu] ......................................................................................... 15

str.

2

STATUT FUNDACJI
Tour de Fundacja- akcja charytatywna
tekst jednolity z 10 maja 2019 r.
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Część wstępna]
1. Fundacja Tour de Fundacja- akcja charytatywna (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona
została przez Monikę Szpryngiel i Pawła Szpryngiel zwanymi dalej Fundatorami, aktem
notarialnym z dnia 26 września 2016 roku przed notariuszem Janem Jodłowskim, w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Prostej 32 w Warszawie i działa na podstawie przepisów
polskiego prawa (w szczególności: Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 1991
r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1491), ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 203 r. Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami,
tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 450) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą- Tour de Fundacja lub skrótem TdF.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.
§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 5 [Działalność pożytku publicznego]
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego (dalej: statutową), która może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna
pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
3. Za odpłatną działalnością pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie uważa się również:
a.

sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: a) rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z
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dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zmianami), lub b) integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1828) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r.
poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 2494),
b.

sprzedaż przedmiotów darowizny.

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 6 [Cele statutowe Fundacji]
1. Nadrzędnym celem Fundacji jest promocja zdrowego trybu życia oraz zrównoważonej
mobilności wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych.
Celem Fundacji jest popularyzacja sportu, w szczególności aktywności rowerowej- turystyki
rowerowej- jako środka transportu również jako środka rehabilitacji, jako forma aktywnego
wypoczynku. Celem jest nauka dobrych i zdrowych nawyków poprzez promowanie
aktywnego trybu życia oraz poszerzania wiedzy na temat różnorodnych form aktywności
fizycznej, nakłanianie do tych form. Celem Fundacji jest również zmiana świadomości oraz
podejścia do sportu, w szczególności roweru jako nie tylko rodzaju sportu ale również jako
rodzaju transportu, zmiana otoczenia na bardziej bezpieczne i przyjazne sportowcom
amatorom oraz promująca nawyki proekologiczne, w szczególności prorowerowe.
2. Cele Fundacji są realizowane w następujących obszarach:
a.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

b.

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

c.

wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

d.

turystyki i krajoznawstwa,

e.

oświaty, edukacji i wychowania

f.

ochrony środowiska,

g.

dobroczynności, w tym promocji i organizacji wolontariatu,

h. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
i.

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych),

j.

nauki i techniki,

k.

praw człowieka,

l.

rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,

m. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
n. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
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o.

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

p.

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

q.

pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości,

r.

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

s.

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

t.

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku, w zakresie określonym w punktach od a do s.

§ 7 [Formy realizacji celów statutowych]
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
2. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a.

zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu, w
szczególności

promowanie

jazdy

na

rowerze

jako

aktywnej

formy

ruchu

wykorzystywanej również jako forma rehabilitacji, turystyki i krajoznawstwa oraz formy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
b. promowanie aktywnego sposobu życia poprzez naukę i zapoznanie z różnymi rodzajami
sportów wśród dorosłych oraz dzieci,
c.

promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,

d. organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione
dzieci i młodzież,
e.

organizacja i udział w imprezach promujących rodzinny sport jako aktywny sposób życia
(w szczególności promowanie turystyki rowerowej),

fundowanie stypendiów zwłaszcza

uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych oraz znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
f.

wspomaganie
pozalekcyjnych

organizacji
dzieci,

w

sportowych
tym

w

warsztatów

organizowaniu
edukacyjno-

zajęć

dodatkowych

sportowych,

i

zgrupowań

sportowych oraz imprez o charakterze sportowym, w tym zawodów,
g.

organizowanie i finansowanie kolonii, obozów rekreacyjno-sportowych i wycieczek dla
dzieci i młodzieży, organizowanie i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla
niepełnosprawnych dzieci z elementami terapii ruchowej oraz imprez sportowych, a
także dofinansowanie kolonii, obozów, zawodów sportowych, w tym także dla osób
niepełnosprawnych,
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h. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i sportowych zajęć
pozalekcyjnych,
i.

organizowanie wydarzeń sportowych mających na celu promowanie aktywnego sposobu
życia wśród dorosłych oraz dzieci, w szczególności organizowanie wypraw rowerowych
krótko i dalekodystansowych,

j.

akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny
dla

klubów

sportowych,

stypendia

sportowe,

zwłaszcza

jeśli

dotyczy

to

osób

niepełnosprawnych.
3. Działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania
poprzez:
a.

działania

wspierające

szeroko

rozumianą

edukację

kulturalną

ze

szczególnym

uwzględnieniem edukacji dzieci i opiekunów,
b.

upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej w kraju i za granicą
oraz kultury, sztuki i nauki innych krajów w Polsce,

c.

działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci,

d.

tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych
adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi
związanych,

e.

realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację
rodziców,

f.

udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach
edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i
sztuki,

g.

organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży,
wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania
i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji,
wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców,

h. promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców,
i.

organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów,

j.

organizowanie imprez kulturalnych,

k.

przyznawanie nagród i stypendiów,

l.

tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie),

m. upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji,
n. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
o.

prowadzenie działalności badawczej,

p.

promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,

q.

wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci i młodzieży,

r.

pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych oraz zajęć
pozalekcyjnych,
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s.

upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka.

4. Działanie w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności poprzez:
a.

działania mające na celu pomoc rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem
społecznym, edukacyjnym i cyfrowym,

b.

działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na
celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci na terenie Polski, a także rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz losowej,

c.

organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie
turystyki i rekreacji stanowiących terapię dla osób wymagających szczególnej opieki a
także rehabilitację dla osób niepełnosprawnych,

d.

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

e.

pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,

f.

przyznawanie stypendiów socjalnych,

g.

wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami,

h. ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
i.

organizowanie zbiórek pieniężnych,

j.

organizowanie

imprez

charytatywnych

oraz

imprez

sportowych,

kulturowych

i

artystycznych,
k.

organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań,

l.

propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym,

m. pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a
szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los,
n. przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
o.

dożywianie osób, w szczególności dzieci,

p.

przekazywanie
zdrowotnych

środków
osób

i

przeznaczonych
rodzin

oraz

na

zaspokajanie

umożliwiania

im

niezbędnych

bytowania

w

potrzeb

warunkach

odpowiadających godności człowieka,
q.

promocja i organizacja wolontariatu,

r.

wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez osoby trzecie,

s.

propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności
organizacji pożytku publicznego,

t.

rozwijanie

świadomości

w

zakresie

potrzeb

aktywnego

uczestnictwa

organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
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w

pracach

u. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla
celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać
działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,
v.

rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i
współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.

5. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
a.

prowadzenie terapii edukacyjno- zdrowotnych, w tym organizowanie festiwali, festynów,
konkursów i warsztatów,

b.

przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie,

c.

prowadzenie grup terapeutycznych dla określonej grupy.

§ 8 [Wspieranie działalności osób trzecich]
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
§ 9 [Medale, odznaczenia i nagrody]
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, dyplomy i certyfikaty oraz
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub
zasłużonych dla samej Fundacji.
§ 10 [Nieodpłatna działalność pożytku publicznego]
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego (według Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 2440)
w zakresie:
1. (94.99.Z)

działalności

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej,
2. (93.19.Z) pozostała działalność związana ze sportem,
3. (85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4. (88.99.Z) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
działalność charytatywnej,
5. (88.10.Z) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
6. (86.90.A) działalność fizjoterapeutyczna,
7. (86.90.E)

pozostała

niesklasyfikowana
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działalność

w

zakresie

opieki

zdrowotnej,

gdzie

indziej

8. (94.99.Z)

działalności

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej,
9. (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację,
10. (85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11. (93.11.Z) działalność obiektów sportowych
12. (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
13. (58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
14. (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza.

§ 11 [Odpłatna działalność pożytku publicznego]
Fundacja

prowadzi

odpłatną

działalność

pożytku

publicznego

(według

Polskiej

Klasyfikacji

Działalności 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 2440)
w zakresie:
1. (94.99.Z)

działalności

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej,
2. (93.19.Z) pozostała działalność związana ze sportem,
3. (85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4. (88.99.Z) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
działalność charytatywnej,
5. (88.10.Z) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
6. (86.90.A) działalność fizjoterapeutyczna,
7. (86.90.E)

pozostała

działalność

w

zakresie

opieki

zdrowotnej,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana
8. (94.99.Z)

działalności

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej,
9. (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację,
10. (85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11. (93.11.Z) działalność obiektów sportowych
12. (82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
13. (58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
14. (58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza,
15. (79.12.Z) działalność organizatorów turystyki,
16. (70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania.
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§ 12 [Właściwy Minister]
Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 13 [Majątek Fundacji]
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości
500 zł. (słownie pięćset zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także
prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, w
szczególności na podstawie ustawy o rachunkowości (z dnia 29 września 1994 r Dz. U.
1994 Nr 121 poz. 591 ze zmianami, tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 351.) a także
aktu wewnętrznego „Polityce Rachunkowości”.
5. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego w formie
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym należytą
identyfikację pod względem organizacyjnym oraz rachunkowym poprzez określenie
przychodów, kosztów oraz wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów
ustawy o rachunkowości.
6. 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 ich 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.
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§ 14 [Dochody Fundacji]
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. świadczeń Fundatorów,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. odsetek bankowych,
4. dochodów ze zbiórek publicznych oraz inne dochody z ofiarności publicznej,
5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej,
6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
7. funduszy Unii Europejskiej,
8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
9. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
10. środki publiczne, w tym odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez
Fundację statutu organizacji pożytku publicznego.

§ 15 [Przeznaczenie wybranych dochodów]
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności
pożytku publicznego.

§ 16 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III ORGANY FUNDACJI
§ 17 [Organy Fundacji]
1. Władzami Fundacji są:
a.

Zarząd Fundacji

b.

Rada Fundacji

2. Fundatorzy mogą powołać Komisję Programową jako organ opiniotwórczy i doradczy
Fundacji.
3. Uprawnienia zastrzeżone dla Fundatorów na mocy niniejszego statusu, w razie zaistnienia
okoliczności wyłączających możliwość działania przez Fundatorów t.j. śmierć lub utratą
zdolności do czynności prawnych przechodzą na rzecz Rady Fundacji.
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§ 18 [Zarząd Fundacji]
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów.
2. Fundatorzy mogą pełnić funkcję członka Zarządu.
3. Jeden z Fundatorów może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
4. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a gdy to jest możliwe może wybrać także
Wiceprezesa, przy czym Fundatorzy powołują Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz
przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu
swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków
określa Rada Fundacji.
6. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady zwrotu wydatków Zarządu określa Rada Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady
Fundacji, utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
śmierci.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
9. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
10. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Fundacji ani
pozostawać

z

nimi

w

związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 19 [Kompetencje Zarządu]
1. Do Zarządu Fundacji

należy

kierowanie

Fundacją

oraz

działalnością

Fundacji

i

reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w
szczególności:
a.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.

realizacja celów statutowych,

c.

sporządzenie planów pracy i budżetów, przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie
budżetu fundacji (albo przynajmniej założeń budżetowych). Po zamknięciu roku z
kolei przyjmuje się realizację budżetu.

d.

uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu
pracy Zarządu Fundacji,

e.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f.

powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji,

g.

ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji,

h. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

str.

12

i.

zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu
Fundacji,

j.

wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie Fundacji.

§ 20 [Uchwały Zarządu]
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy
czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego
członków, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
3. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Z przebiegu posiedzeń Zarządu spisuje się protokoły.
§ 21 [Oświadczenie woli]
Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub Prezes Zarządu i
Wiceprezes Zarządu łącznie.
§ 22 [Rada Fundacji]
1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
2. Rada składa się od trzech do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada Fundacji. W przypadku braku decyzyjności Rady, członków Rady może
powołać Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia (pisemnej rezygnacji z
członkostwa), odwołania lub śmierci.
5. W Radzie Fundacji mogą zasiadać Fundatorzy.
6. Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.
8. Zasady wynagradzania Rady Fundacji określają Fundatorzy.
9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
10. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
11. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji ani
pozostawać

z

nimi

w

związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§ 23 [Posiedzenie Rady Fundacji]
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
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pożyciu,

w

stosunku

2. Posiedzenia może zwołać Przewodniczący z własnej inicjatywy, albo na wniosek 2/3
członków Rady lub każdego z Fundatorów, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności
dozwolone jest ustne zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
3. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez
prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. Szczegółowe zasady pracy Rady może określać Regulamin Pracy Rady Fundacji.
6. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
§ 24 [Kompetencje Rady Fundacji]
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.
2. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i udzielania Zarządowi Fundacji
absolutorium;
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
5. Wspieranie Fundacji od strony promocyjnej.
6. Przewodniczący Rady Fundacji może zawierać umowy z członkami Zarządu, w tym
umowy o pracę.
7. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.
8. Rada Fundacji drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady
Fundacji może odwołać cały Zarząd Fundacji łącznie bądź poszczególnych członków
Zarządu.
9. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie
zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.
§ 25 [Zmiana celów Fundacji]
1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmują Fundatorzy, a w razie ich śmierci
kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji.
2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały, a
następnie podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie.
Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Zarządu
Fundacji oraz Rady Fundacji wiążąca.
Rozdział IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26 [Likwidacja Fundacji]
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują fundatorzy.
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3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej
uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
§ 27 [Wejście w życie Statutu]
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

Warszawa, 10 maj 2019 r.
własnoręczne podpisy Zarządu Fundacji
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