Statut Fundacji
„Spina Recta – Razem pokonamy skoliozę”

Statut Fundacji
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Spina Recta – Razem pokonamy skoliozę”, zwana dalej Fundacją,
została ustanowiona przez Sylwię Peryt-Matejko oraz Dianę i Grzegorza Olszowy zwanymi dalej
„Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 stycznia 2021 roku przed notariuszem
Romaną Sozańską, posiadającym Kancelarię Notarialną w Koszalinie przy ul. Heleny
Modrzejewskiej 2/6 repertorium A nr 186/2021.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.
40 ze zm.) („ustawa o fundacjach”), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) („ustawa o działalności pożytku
publicznego”), a także niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także pieczęci z nazwą i danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto KOSZALIN.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów społecznych oraz gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Fundacja może tworzyć swoje oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju lub za granicą, a także
przystępować do spółek prawa handlowego.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działalności lub współpracować z nimi, w tym również poprzez wspieranie przez Fundację innych
organizacji pożytku publicznego o podobnym profilu.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór na Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje Minister Zdrowia.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, tytuły Sponsora Fundacji
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji
§5
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
2. Każda forma prowadzonej działalności statutowej Fundacji będzie rachunkowo wyodrębniona
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
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Rozdział II. Cel i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji zgodnie z postanowieniami założycieli są:
1) ochrona i promocja zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa, a w szczególności skoliozy;
2) wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze działań
związanych z chorobami kręgosłupa w szczególności związanych ze skoliozą;
3) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika
z chorób kręgosłupa lub skutków ubocznych ich leczenia;
4) działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów nowoczesnych metod leczenia chorób
kręgosłupa, w szczególności skoliozy;
5) wspieranie nauki i edukacji w zakresie chorób kręgosłupa, w szczególności skoliozy;
6) działalność charytatywna na rzecz osób dotkniętych chorobami kręgosłupa, a w szczególności
chorych na skoliozę;
7) organizacja i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej, psychologicznej oraz finansowej
pomocy osobom chorym na skoliozę oraz ich rodzinom;
8) promocja oraz organizacja wolontariatu;
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz aktywnego wypoczynku.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z instytucjami państwa, samorządu, kościołów oraz ruchów religijnych, a także
z innymi osobami fizycznymi i prawnymi;
2) prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w kraju i za granicą,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dla pomnożenia środków
finansowych służących celom, dla których powołano Fundację;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa związanego
z metodami leczenia skoliozy;
4) współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami i organizacjami
społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów Fundacji;
5) gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi,
pochodzącymi z darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i społecznych
zgodnie z celami statutowymi Fundacji;
6) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
7) organizowanie koncertów, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, akcji oraz imprez
kulturalno-oświatowych w celu wypełniania celów Fundacji;
8) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie chorób kręgosłupa – prezentowanie
problematyki chorób kręgosłupa, w szczególności skoliozy oraz osób dotkniętych tymi chorobami
w środkach masowego przekazu;
9) upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w Internecie, prasie, radiu, telewizji;
10) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji, zabiegów rehabilitacyjnych
w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
11) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego dla
osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i zmagającej się ze skoliozą wśród swoich
dzieci;
12) reprezentowanie interesów osób chorych na skoliozę wobec organów ustawodawczych,
administracji państwowej oraz instytucji medycznych;
13) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym wspomagającym leczenie skoliozy;
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14) nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z ochroną zdrowia
oraz centrami kultury wspierającymi leczenie skoliozy;
15) wspieranie młodych utalentowanych lekarzy i rehabilitantów, poprzez finansowanie im
profesjonalnych szkoleń zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz innych potrzeb w celu poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie leczenia skoliozy;
16) wspieranie studentów studiów medycznych kształcących się na kierunkach związanych
z leczeniem i wsparciem psychologicznym osób chorujących na skoliozę;
17) skupianie wokół Fundacji lekarzy, naukowców, dydaktyków oraz działaczy społecznych, zarówno
w kraju, jak i zagranicą, w celu promocji zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa;
18) prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej informowaniu o działaniach Fundacji oraz
umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi osobami;
19) współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami, instytucjami oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji oraz darowizn osób prawnych i fizycznych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
6) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
7) odsetek bankowych;
8) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27 Ustawy
o działalności pożytku publicznego;
10) inne przewidziane prawem dochody.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej na piśmie.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych. Fundacja
może gromadzić swoje fundusze (majątek) w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Dochód Fundacji, po pokryciu kosztów działalności, jest w całości przekazywany na realizację
celów Fundacji.
§9
Zabrania się Fundacji:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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
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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 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) wykorzystywania 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) zakupu 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.
§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność 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.
§ 11
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt.
1-5, 7-17, 19.
§ 12
1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie:
1) organizowania imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych;
2) organizowania targów, wystaw i kongresów;
3) organizowania pozaszkolnych form edukacji, w tym związanej ze sportem;
4) wydawania książek, gazet, czasopism i innych periodyków;
5) sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach;
6) zbywania przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji;
7) określonym w § 7 pkt. 6 i 18 Statutu.
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na
działalność pożytku publicznego.
§ 13
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności
statutowej Fundacji pożytku publicznego. Działalność gospodarcza Fundacji nie może dotyczyć
tego samego przedmiotu działalności co działalność wykonywana w ramach odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
2. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji. Decyzję o podjęciu działalności
gospodarczej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową
Fundacji.

strona 4

Statut Fundacji
„Spina Recta – Razem pokonamy skoliozę”

Rozdział V. Organy Fundacji
§ 14
1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) 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.
3. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały na posiedzeniach, jak i poza posiedzeniami, w tym
w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość.
4. Warunkiem ważnego podjęcia uchwały poza posiedzeniem jest uprzednie poinformowanie o jej
treści wszystkich członków danego organu Fundacji oraz – w przypadku głosowania przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - zapewnienie łączności pomiędzy
wszystkimi członkami danego organu.
5. Z posiedzenia organów Fundacji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez
przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta. Do protokołu dołącza się listę obecności
podpisaną przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniu muszą zostać
poinformowani wszyscy członkowie danego organu Fundacji.
6. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach. Mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu
środków porozumiewanie się na odległość, w formie video lub telekonferencji. W takim przypadku
uchwała zostanie następnie zaprotokołowana w trybie obiegowym, poprzez zebranie pod nią
podpisów członków organu Fundacji podejmującego uchwałę.
7. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań, programów działalności, budżetów oraz planów
działania Fundacji są podejmowane tylko na posiedzeniach.
§ 15
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją
Fundatorzy.
3. Fundatorzy wybierają swą decyzją Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji i Fundatorzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące
naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak
przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji, utrata praw obywatelskich na mocy
prawomocnego wyroku sądu) mogą w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie odwołać członka
Rady i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady i Fundatorów;
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej;
3) śmierci członka.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6 powyżej, Fundator jest uprawniony do odwołania członka
Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego w każdym czasie.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:

strona 5

Statut Fundacji
„Spina Recta – Razem pokonamy skoliozę”

1) będące członkami Zarządu Fundacji, ani pozostające z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
2) które prowadzą dodatkową działalność zarobkową na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej, której zakres działalności może
stanowić konflikt interesów wobec działalności Fundacji;
3) które są spokrewnione z osobami występującymi z Fundacją w relacji gospodarczej, jako
podmiot świadczący usługi i/lub dostawy, i/lub osoby te posiadają udziały lub/i sprawują
mandat członka organów (Zarząd, Rada Nadzorcza) w przedsiębiorstwie, z którym Fundacja
występuje w w/w relacji, lub/i osoby te posiadają decydujący wpływ na podejmowanie decyzji
gospodarczych w w/w przedsiębiorstwie, lub/i osoby te sprawują mandat w izbie,
stowarzyszeniu branżowym, jednostce samorządu terytorialnego, lub/i osoby te są członkami
organu izby, stowarzyszenia branżowego lub członkami organu jednostki samorządu
terytorialnego;
4) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, z tytułu wykonywania funkcji członka Rady
Fundacji członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. Członkowie Rady Fundacji
otrzymują wynagrodzenie wyłącznie z tytułu osobistego udziału w posiedzeniach Rady Fundacji,
odrębnie za udział w każdym posiedzeniu. Wyżej wymienione wynagrodzenie członków Rady
Fundacji ustala Fundator z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
10. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia, w których nie brali
udziału. Ponadto, członkowie Rady Fundacji otrzymują zwrot udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.
11. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek osobiście brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji
oraz wykonywać wszystkie obowiązki wskazane w niniejszym statucie. W przypadku
niewykonywania powyższych obowiązków, w szczególności nieusprawiedliwionej nieobecności na
posiedzeniu Rady Fundacji, Fundator ma prawo niezwłocznie odwołać członka Rady Fundacji.
Za usprawiedliwioną nieobecność w posiedzeniu Rady Fundacji uznaje się wyłącznie przypadek
losowy lub/i chorobę.
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada
uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w porozumieniu z Fundatorami;
2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji;
3) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;
4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Fundacji;
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
6) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji po uzyskaniu
zgody Fundatorów;
7) podejmowanie uchwał dotyczących utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa Fundacji;
8) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
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§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, który
zgłaszany jest na piśmie. Zawiadomienie członków Rady Fundacji o posiedzeniu dokonuje się
pisemnie za pomocą listów poleconych lub przy użyciu elektronicznych środków komunikacji (email), na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego.
4. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
5. Dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze lub na wniosek Fundatorów posiedzenie
Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek
Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący lub w razie ich nieobecności – inny członek Rady Fundacji, wybrany przez
Radę Fundacji na danym posiedzeniu do pełnienia funkcji Przewodniczącego. Wybór zostanie
dokonany w głosowaniu tajnym i upoważniał będzie wybraną osobę do kierowania pracami Rady
Fundacji na danym posiedzeniu, rozstrzygania spraw w przypadku równości głosów.
9. Uchwały Rady Fundacji mogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie pisemnej
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ten sposób, że treść uchwały zostanie doręczona
poszczególnym członkom Rady i złożą oni swoje podpisy pod tą uchwałą, bądź prześlą swoje
głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Fundatorzy oraz inne zaproszone
osoby z głosem doradczym.
11. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu
specjalistów.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią
kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Fundatorzy powołują również następnych członków
Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd został powołany przez Fundatora w składzie:
1) Diana Olszowy
- Prezes Zarządu;
2) Sylwia Peryt–Matejko
- Wiceprezes Zarządu;
3) Grzegorz Olszowy
- Wiceprezes Zarządu.
5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji i Fundatorów;
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) śmierci członka Zarządu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych,
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na
rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Fundator
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w drodze uchwały może przed upływem kadencji odwołać Zarząd Fundacji w całości lub jego
poszczególnych członków.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) realizacja celów statutowych;
3) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
4) sporządzanie planów pracy i budżetu;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
7) sporządzania rocznych sprawozdań finansowych Fundacji wymaganych przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego a następnie przedkładanie ich
do rozpatrywania i zatwierdzania przez Radę Fundacji oraz podawanie do publicznej
wiadomości poprzez jego publikowanie na stronach internetowych Fundacji;
8) przyznawanie oznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
10) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji (w porozumieniu
z Fundatorami);
11) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
tworzeniu;
12) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu;
13) kierowanie i organizowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
14) przyjmowanie i przekazywanie darowizn, spadków, subwencji, zapisów i nadwyżek, w tym
przekazanie ich organizacjom krajowym i zagranicznym o zbliżonym profilu działalności;
15) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
16) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
5. Bez odbycia Posiedzenia Zarządu mogą być podejmowane uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie
Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały. W takim przypadku uchwała zostaje
podjęta w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ten sposób, że treść
uchwały zostanie doręczona poszczególnym członkom Zarządu i złożą oni swoje podpisy pod tą
uchwałą, bądź prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby
z głosem doradczym.
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§ 21
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje
Rada Fundacji.
3. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać określony
w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie,
w tym Prezesa.
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy razem z Radą Fundacji. W głosowaniu nad
zmianą statutu biorą udział Fundatorzy razem z członkami Rady Fundacji, dokonując zmian
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
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 podejmują Fundatorzy razem z Radą Fundacji
bezwzględną większością głosów, przy obecności co 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji razem z Fundatorami bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na wniosek
Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby wskazane przez
Fundatorów, które przeprowadzą likwidację Fundacji zgodnie z przepisami prawa.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji
charytatywnych o zbliżonych celach.
§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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