
 

 

 
STATUT 

FUNDACJI „LATARNIA” 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja pod nazwą LATARNIA , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Jana Krzoka i Jana Gabrysia zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza mgr Stanisława Drozda w Kancelarii  Notarialnej w Sanoku 38-500, ul. 
Kościuszki 31/4, w dniu 29 listopada 2012r .  
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.  
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 

§ 2 
 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Wola Piotrowa (powiat sanocki). 
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej. 
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za 
ubiegły rok kalendarzowy. 
 

§ 3 
 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 
5. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
 
 

§ 4 
 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki 
organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji. 
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,  
4.  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.  
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. 
6. Zysk lub nadwyżka bilansowa wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej nie 
będzie dystrybuowana pomiędzy pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie 
potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny, a także w określonej części na reintegrację 
zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 
społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.  
7 .O tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału Fundacji, a 
jaka na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego 
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja decyduje każdorazowo 
Zarząd Fundacji  w formie uchwały. 
8. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji 
społecznych. 
9. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
celu działania i prawem polskim dopuszczonych. 
 

§ 5 
 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i 
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji. 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 6 
 

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności 
pożytku publicznego.  Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, 
które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność 
zatrudnienia i obronności kraju. 
2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, 
uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, 
zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem, 
uchodźców wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: 

- co najmniej 50% osób bezrobotnych,  w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy  
- z dnia 20  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

lub 
- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

• zatrudnieniu socjalnym; 
- lub 



 

 

- co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
• niepełnosprawności; 

- lub 
- realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. 
zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych 
formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i 
zawodowej osób, o których mowa w § 6 pkt. c) niniejszego statutu, wyrażonej 
zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%.  

d) Fundacja w ramach działalności gospodarczej zatrudnia w oparciu o umowę o pracę 
lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji 
zatrudnienia określonych w § 6 pkt c) niniejszego statutu. 

e) działalności charytatywnej; 
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
h) ochrony i promocji zdrowia; 
i) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
j) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
k) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
m) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
n) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
p) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
q) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
r) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
s) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
t) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
u) turystyki i krajoznawstwa; 
v) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
w) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
x) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 
y) ratownictwa i ochrony ludności; 
z) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą; 
aa) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
bb) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
cc) promocji i organizacji wolontariatu; 
dd) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
ee) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
ff) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 



 

 

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

hh) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
ii) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w zakresie 
określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy. 
 

 
 

 
 

§ 7 
 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: 
 

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 
a) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin 

korzeniowych i roślin bulwiastych; 
b) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; 
c) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
d) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych 
e) PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
f) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
g) PKD 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
h) 77.21.Z -Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

 
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a)  PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
b)  PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych 
c) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
d) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 
e) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
 
 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
a) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin 
korzeniowych i roślin bulwiastych; 
a) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z 

korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; 
b) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych; 
c) PKD 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury; 
d) PKD 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 



 

 

e) PKD 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
f) PKD 55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania; 
g) PKD 55.3 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i 

pola namiotowe; 
h) PKD 55.9 - Pozostałe zakwaterowanie; 
i) PKD 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
j) PKD45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 
k) PKD 22.11.Z bieżnikowania i regeneracji opon, 
l) PKD 45.40.Z konserwacji i naprawy motocykli,  
m) PKD 71.20.B wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych 
n) PKD 45.32 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
o) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i 

konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 
p) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
q) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
r) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
s) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
t) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 
u) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 
v) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
w) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 
x) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja 

oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 
y) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz 

sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 
z) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
aa) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 
bb) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 
cc) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
dd) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
 

 
 

§ 8 
 

1.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
2.  Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 
roku. 
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego. 



 

 

4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego 
prowadzonej przez Fundację. 
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 
obowiązującymi osoby prawne. 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych 
oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez 
Fundację w toku działania. 
 

§ 10 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 
5. działalności gospodarczej, 
6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego, 
7. nawiązek, 
8. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 
9. wpłat 1% podatku od podatników 
 

§ 11 
 

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

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

3. 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, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa 
długi spadkowe. 

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
6. Majątek  Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych. 
7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a)   udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”, 
b)  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków 
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 



 

 

niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
c)  wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z 
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 
d)  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady 
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Władze Fundacji. 

 
§ 12 

 
1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 
w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży. 

3. 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. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
5. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji określane są limitami 

wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 z późniejszymi zmianami). 

 
 

Rada Fundacji. 
 

§ 13 
 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 
4. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. 
5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 
lub śmierci członka Rady. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji. 

 
§ 14 



 

 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, 

kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby 
z głosem doradczym. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 
§ 15 

 
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2. Ocena pracy Zarządu. 
3. Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych. 
4. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji. 
6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
8. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
9. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji. 
10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji. 
 

§ 16 
 

1.Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi 
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji. 
 
 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 17 
 

1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony. 
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. 
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków 
Rady. 

 
§ 18 



 

 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek 

organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji, 
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji,  
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
6. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, 

kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby 
z głosem doradczym. 

8. Fundacja zarządzana jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie 
partycypacji pracowników. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej troje pracowników lub 
innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają z pośród swojego 
grona Przedstawiciela. 

9. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. 
Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela określa regulamin ustalony przez Zarząd 
Fundacji i uzgodniony z osobami o których mowa w ust. 8. 

10. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.  
11. Do kompetencji Przedstawiciela należy  w szczególności: 

a) zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności 
gospodarczej Fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie; 

b) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Fundację w zakresie 
prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie; 

c) opiniowanie strategii działania Fundacji oraz propozycji działań Fundacji na rzecz 
jej celów statutowych; 

d) wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia 
oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji; 

e) wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w 
organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Fundacji; 

f) reprezentowanie pracowników Fundacji oraz osób zatrudnianych w Fundacji na 
innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi; 



 

 

g) wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia 
oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji. 

12. W przypadku zasygnalizowania przez Przedstawiciela pracowników woli wyrażenia 
opinii, odbycia konsultacji lub wnioskowania o złożenie wyjaśnień, termin na wyrażenie 
opinii, termin odbycia konsultacji oraz termin złożenia wyjaśnień przez Zarząd lub 
Fundatorów, są określane każdorazowo przez Zarząd lub Fundatorów, przy uwzględnieniu 
konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Fundacji. 

 
Sposób Reprezentacji 

 
§ 19 

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy członek Zarządu 

Fundacji. 
 

 
Zmiana Statutu 

 
§ 20 

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.  Zmiany statutu mogą dotyczyć celów 
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 21 
 

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. 
 

§ 22 
 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 
przez Radę Fundacji. 
 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 23 
 

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

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

 
§ 24 

 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 



 

 

 
§ 25 

 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 
zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki 
wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności. 
 
 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 26 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 
 


