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Statut Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów 
Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” 

 
 
 

Postanowienia ogólne: 
 

§ 1 
 

1. Paweł Krzysztof Słoniowski, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w 
dniu 13.04.2006 r. przed notariuszem Aleksandrą Romanowską w Kancelarii Notarialnej w Zielonej 
Górze przy ul. Jedności 78, fundację o nazwie: Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i 
Młodzieży „Młodzi Artyści” zwaną w dalszej części statutu Fundacją. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 

Fundacja może używać nazwy skróconej: “Fundacja Młodzi Artyści”. 
 

§ 3 
 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się 
znakami graficznymi. 

2. Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji. 
 

§ 4 
 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 5 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 6 
 
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest właściwy minister ds. kultury i oświaty. 

§ 7 
 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 8 
 
Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra. 
 

§ 9 
 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie a także przystępować do spółek, spółdzielni socjalnych, 
stowarzyszeń i fundacji. 
 

§ 10 
 

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

§ 11 
 

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei służącej zrównoważonemu rozwojowi dzieci, młodzieży i 
dorosłych poprzez działalność oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną, kulturalną, artystyczną, 
sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i 
pomocy społecznej. 
 
 

Cele i działania Fundacji: 
 

§ 12 
 

I. Celem Fundacji jest: 

1. Wspieranie rozwoju, twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w atmosferze 
szacunku i równych praw. 

2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4. Działalność wspomagająca rozwój edukacji, oświaty i wychowania. 
5. Rozwój infrastruktury umożliwiającej organizację kształcenia sportowego, artystycznego oraz 

krzewienia kultury w społeczeństwie polskim. 
6. Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa. 
7. Działalność kulturalna. 
8. Kultura fizyczna i sport. 
9. Ochrona środowiska. 
10. Dobroczynność. 
11. Pomoc społeczna. 
 
II. Celem Fundacji jest również realizacja zadań w zakresie: 
 
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 
4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
5. Działalności charytatywnej. 
6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 
8. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 
9. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219). 
10. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 
12. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
15. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 
16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
17. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
18. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
19. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
20. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
21. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
22. Turystyki i krajoznawstwa. 
23. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
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24. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
25. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 
26. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
27. Ratownictwa i ochrony ludności. 
28. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 
29. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 
30. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 
31. Promocji i organizacji wolontariatu. 
32. Pomocy Polonii i Polakom za granicą. 
33. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 
34. Działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018). 
35. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
36. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 
37. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
38. Rewitalizacji. 
39. Kultu religijnego. 
40. Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 

zaopatrzenia wsi w wodę. 
41. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 
42. Działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów. 
43. Działalności wydawniczej i promocyjnej. 
44. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresach określonych w powyższych punktach. 

 

§ 13 

Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działania w sferze zadań publicznych, zgodnych z art. 
4 ustawy z 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, a w szczególności w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

1. Organizowanie i współorganizowanie, festiwali, koncertów, warsztatów, projektów, eventów, kursów, 
audycji, lekcji, widowisk oraz innych wydarzeń społecznych, kulturowych i edukacyjnych, 
sportowych, turystycznych i charytatywnych adresowanych do ogółu społeczeństwa. 

2. Działalność edukacyjna, kulturalna, naukowa, oświatowa i wychowawcza. 
3. Organizowanie wycieczek, wczasów, obozów, kolonii i innych form aktywnego i twórczego 

wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
4. Zakładanie placówek edukacyjnych a w szczególności ośrodka edukacyjno – warsztatowego, miejsca 

spotkań dzieci, młodzieży, opiekunów, rodziców i wychowawców. 
5. Konserwacja i remonty budynków i pomieszczeń własnych lub wynajmowanych do realizacji celów 

statutowych Fundacji.  
6. Wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek edukacyjnych. 
7. Organizację edukacji pozaszkolnej. 
8. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. 
9. Udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowatorskich sposobach nauczania, 

nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach 
przekazu kultury, nauki i sztuki, 

10. Organizację i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej. 
11. Poznawanie tradycji, historii własnego regionu, kraju, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej oraz promocja Rzeczypospolitej za granicą. 

12. Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych. 
13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
14. Współpraca międzynarodowa, międzysektorowa, lokalna na rzecz rozwoju demokracji, edukacji, 

nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia. 
15. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, 

sportowych i turystycznych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i 
organizacji z nimi związanych. 
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16. Wspieranie działalności twórców profesjonalnych i amatorów. 
17. Redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 
18. Tworzenie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych oraz multimedialnych. 
19. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie). 
20. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji. 
21. Działalność charytatywna. 
22. Promocja i organizacja wolontariatu. 
23. Współpraca w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i 

lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i 
fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji. 

24. Działalność w zakresie wspierania tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia, dla dzieci, 
młodzieży, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych osób potrzebujących. 

25. Organizowanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej. 
26. Wspieranie organizacyjne lub materialne działalności podmiotów i organizacji prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 
27. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej w zakresie realizacji celów 

statutowych Fundacji. 
28. Prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych 

Fundacji. 
29. Promowanie działalności w tym działalności gospodarczej, na potrzeby realizacji celów statutowych 

Fundacji. 
30. Organizowanie oraz udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach i sympozjach, na potrzeby 

realizacji celów statutowych Fundacji. 
31. Prowadzenie akcji edukacyjnych, wspieranie szkół, w tym szkół wyższych oraz innych instytucji 

oświatowych, firm i organizacji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w zakresie realizacji celów 
statutowych Fundacji. 

32. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

33. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 
zaopatrzenia wsi w wodę, 

34. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 
35. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
36. Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
37. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, 

mediami, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie 
wymienionym w celach statutowych działania Fundacji. 

38. Współpracę z ekspertami z różnych dziedzin, dla realizacji celów statutowych. 
39. Działalność wspierająca budowanie partnerstw lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych między 

podmiotami (JST, biznes, NGO). 

§ 14 

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów i działań 
wyszczególnionych w § 12 i  § 13. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
3. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji i działalności gospodarczej służą wyłącznie do realizacji 

celów statutowych należących do sfery zadań publicznych. 
4. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1,2,3 niniejszego paragrafu 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z 
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

5. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału 
przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i 
społeczną lub na działalność pożytku publicznego. 
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Majątek i dochody Fundacji: 
 

§ 15 
 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa 
nabyte przez Fundację. 

2. Fundusz założycielski w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 2500 PLN (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych), w tym 1000 PLN na działalność gospodarczą. 

3. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są: 
a) fundusz założycielski, 
b) dotacje, 
c) darowizny, spadki i zapisy, 
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
f) fundusze krajowe i unijne, 
g) subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych, 
h) oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji 

skarbowych skarbu państwa, 
i) zaciągnięte pożyczki i kredyty, 
j) przychody z odpłatnej działalności statutowej, 
k) nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy, 
l) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
m) inne dochody. 
4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

7. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

8. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i 
rzeczowych. 

9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach ogólnych. 
10. Fundacja może tworzyć fundusze celowe; zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 

regulaminy, uchwalone przez Zarząd. 
 
 

§ 16 
 

Fundacja nie może: 
 
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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”, 

2. Przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów 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. Wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji 

4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.  

 
 

§ 17 
 

1. Fundacja ma prawo tworzyć oddziały, zakładać filie, a także tworzyć i przystępować do spółek, 
spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, zrzeszeń i fundacji. 
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2. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe, nagrody, wyróżnienia oraz przyznawać je osobom 
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej 
Fundacji. 

 
§ 18 

 
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów 

wyszczególnionych w §12 i §13. 
2. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na realizację jej celów statutowych. 
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 

bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
 
 

Pomocnicza działalność gospodarcza 
 

§ 19 

1. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  wyłącznie  jako  dodatkową  w  stosunku  do  
działalności pożytku  publicznego.  Fundacja  prowadzi  działalność  pożytku  publicznego  na rzecz 
ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona 
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

2. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  według  ogólnych  zasad  określonych  w  
odrębnych przepisach. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Fundację możliwe jest dopiero z 
chwilą uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych. 
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacji przeznacza na działalność pożytku publicznego. 
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD). 

6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in.: 

a) PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
b) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
c) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
d) PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
e) PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
f) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki; 
g) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
h) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
i) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
j) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;  
k) PKD 88.10.Z  -  Pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania  dla  osób  w  podeszłym  wieku  i  osób 

niepełnosprawnych; 
l) PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
m) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
n) PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza; 
o) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
p) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
 
 

Władze fundacji 
 

§ 20 
 

Władzami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji. 
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Rada Fundacji 
 

§ 21 
 

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 7 członków. 
2. Członków Rady Fundacji oraz Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Fundator. 
3. Powołanie Członka Rady Fundacji oraz Przewodniczącego Rady następuje na czas nieoznaczony. 
4. Członkowie Rady Fundacji oraz Przewodniczący Rady mogą być w każdym czasie odwołani. 
5. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu. 
7. Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie. 
8. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu Fundacji, jednak z 

tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 
może być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

9. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji członkom Rady 
Fundacji przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaną pracą. 

 
§ 22 

 
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na 

odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w obradach i wyrażą na to zgodę w formie 
pisemnej. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w przypadku przesłania zgody za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 
Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu. 
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów a w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu 

specjalistów. 
 

§ 23 
 

1. Zakres kompetencji Rady Fundacji obejmuje: 
a) prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji, 
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji. 
2. Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia decyzji Zarządu. 
 
 

§ 24 
 

Do zadań Rady Fundacji należy: 
1. Bieżąca kontrola działalności Zarządu. 
2. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich 
realizacji. 
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji. 
5. Wybór biegłego rewidenta. 
6. Wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres czynności Zarządu. 
7. Podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady postanowieniami niniejszego 
Statutu. 
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Zarząd Fundacji 
 

§ 25 
 

1. Zarząd Fundacji może mieć formę jednoosobową jak i wieloosobową. 
2. Zarząd Fundacji jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. 
3. Zarząd Fundacji wieloosobowy składa się z 2 do 5 osób w składzie:  

a) Prezesa Zarządu, 
b) Członków Zarządu. 

4. Pierwszy oraz kolejne składy Zarządu powołuje Fundator. 
5. Prezes Zarządu Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony. 
6. Fundator może wejść w skład Zarządu, w tym może pełnić funkcję Prezesa Zarządu. 
7. Fundator może powołać Pełnomocnika posiadającego takie same uprawnienia i kompetencje, jakie 

przypisane są Fundatorowi Fundacji. 
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w  przypadku: 

a) śmierci, 
b) rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji, 
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 
d) odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora lub powołanego przez Pełnomocnika Fundatora, w 

każdym czasie. 
9. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 26 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji 

nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora, a w szczególności: 
a) wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji, 
b) uchwalania rocznych planów finansowych, bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji, 
c) uchwalania regulaminów, 
d) podejmowania decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 
e) podejmowania decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu, 
f) przyjmowania darowizn, spadków i subwencji, 
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla 

pracowników Fundacji, członków Rady, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie 
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na 
odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w obradach i wyrażą na to zgodę w formie 
pisemnej. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w przypadku przesłania zgody za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

4. Posiedzenia Zarządu powinny być w miarę możliwości protokołowane w formie pisemnej, 
elektronicznej lub innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz podjętych 
uchwał. 
Tryb posiedzeń nie jest wymagany w przypadku istnienia zarządu jednoosobowego. 

5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub jeden z Członków 
Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji do dnia 15 marca każdego roku, za rok poprzedni. 

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz 
ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań. 

8. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 
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§ 27 
 

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję na podstawie odpłatnego powołania i pobierać z 
tego tytułu wynagrodzenie. 

2. Członkowie Zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie w ramach stosunku pracy lub 
innej umowy o świadczenie usług. 

3. Za pracę w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w 
związku z wykonywaną pracą. 

4. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu. 
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. 
6. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie 

przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 28 
 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. 
 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 29 
 

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora po 
uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku 
Fundacji. 
3. Środki majątkowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przekazane decyzją Rady lub 
Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODPISANO: 
 
/-/ Paweł Słoniowski 
 
Fundator 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 02 grudnia 2019 roku 
 


