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Uchwała nr 02/06/2018 Rady Fundacji BezMiar  

z dnia 18 czerwca 2018 r. 

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu fundacji 

 

Rada Fundacji postanowiła niniejszym uchwalić tekst jednolity 

statutu w brzmieniu jak następuje:  

 

S T A T U T 
 
 
 
 

Fundacja BezMiar 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja BezMiar, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy  
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.   

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez 
Notariusza Panią Joannę Szymoniak w Kancelarii Notarialnej w Puławach przy  
Al. Partyzantów 10 lok.3 w dniu 20 lutego 2013 r. 

 

 

§2 
1. Siedzibą Fundacji jest Góra Puławska. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku, gdy wymaga tego 

realizacja celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 
§4 

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze 
i celu działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§5 
Fundacja używa pieczęci i znaków, które wyróżniają je wśród innych organizacji, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 
 

§6 
Celem Fundacji jest: 
Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez:  
1. Edukację i wychowanie, 
2. Pomoc społeczną, 
3. Doradztwo prawnicze, 
4. Pomoc psychologiczną, 
5. Propagowanie wolontariatu, 
6. Działalność charytatywną, 
7. Działalność na rzecz niepełnosprawnych, 
8. Działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, 
9. Integrację środowiska seniorów, 
10. Integrację europejską i współpracę międzynarodową, 
11. Promowanie i kształtowanie postaw obywatelskich i pro-europejskich, 
12. Promowanie i kształtowanie postaw proekologicznych, zmierzających do ochrony środowiska, 
13. Wspólnotę polonijną,  
14. Działalność związana ze sportem, 
15. Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego, 
16. Działalność związana z turystyką, 
17. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
18. Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród 

wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym, 
19. Działanie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk defaworyzowanych, 
20. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych, wykluczonych 

społecznie w życiu społecznym i gospodarczym, 
21. Doradztwo rodzinne, 
22. Promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową, 
23. Działalność wydawniczą, 
24. Pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele w kraju i zagranicą. 

 
§7 

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie działalności nieodpłatnej  poprzez : 
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przez np. wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 
2. Naukę  języków obcych, 
3. Zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych  

i alternatywnych form edukacji, 
4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów i wykładów,  
5. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
6. Pomoc dzieciom, rodzinom potrzebującym, osobom niewydolnym wychowawczo oraz 

osobom samotnie wychowującym dzieci, 
7. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, 
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
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9. Pomoc społeczną dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, osób z terenów wiejskich 
oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne, 

10. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz 
rodzin najuboższych, 

11. Przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych oraz integracja środowiska seniorów 
poprzez rozbudzanie ich zainteresowań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej  
i twórczej, 

12. Promocję i organizację wolontariatu, pomoc w  akcjach charytatywnych na cele społeczne, 
13. Propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej,  

w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących idee 
integracji europejskiej, 

14. Podejmowanie działań edukacyjno – informacyjnych wspierających rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego oraz propagujących postawy demokratyczne, 

15. Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi, 
16. Organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, obozów językowych, 

imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy, 
17. Wymianę międzynarodową rodaków mieszkających na obczyźnie, organizowanie spotkań, 

kursów, szkoleń, upowszechnienie turystyki połączonej z rozpowszechnieniem tradycji kultury 
Polskiej, 

18. Edukację ekologiczną oraz wspieranie zrównoważonego środowiska naturalnego, 
19. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji 

zdrowia, 
20. Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 
21. Prowadzenie poradni rodzinnej, punktów konsultacyjnych, świetlic socjoterapeutycznych  

i klubów, 
22. Prowadzenie domów pomocy dziennych i całodobowych, 
23. Prowadzenie stołówek i cateringu,  
24. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 
25. Upowszechnienie aktywności krajoznawczej i turystycznej, 
26. Organizację wspólnego spędzania czasu oraz wypoczynku np. festynów, imprez kulturalnych, 

festiwali, przeglądów, wycieczek, obozów, kolonii oraz innych  imprez tego typu,  
27. Organizowanie imprez mających na celu upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji narodowych, 
28. Organizowanie, wspomaganie oraz umożliwianie osobom indywidualnym i zespołom udziału 

w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach, konferencjach, stażach, zawodach 
sportowych, 

29. Wspieranie i realizowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań profilaktycznych  
w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, 
niedostosowanie społeczne itp.), 

30. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
31. Organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy, żywności, odzieży itp., 
32. Aktywizację  zawodową osób bezrobotnych,  
33. Wydawanie książek, ulotek i podobnych publikacji  związanych z celami Fundacji, 
34. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków związanych z celami Fundacji, 
35. Wymianę międzynarodową członków i podopiecznych Fundacji z organizacjami 

pozarządowymi z innych krajów Europy i świata polegającą na udziale w konferencjach, 
szkoleniach, kursach, stażach, turnusach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych itd. 
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§8 
Fundacja realizuje swoje cele w zakresie działalności odpłatnej poprzez : 
1. Zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych  

i alternatywnych form edukacji, 
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń , warsztatów i wykładów, 
3. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
4. Propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej w  szczególności 

poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących idee integracji europejskiej, 
5. Wymianę międzynarodową rodaków mieszkających na obczyźnie, organizowanie spotkań, 

kursów, szkoleń, upowszechnianie turystyki połączonej z rozpowszechnianiem tradycji kultury 
polskiej, 

6. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji 
zdrowia, 

7. Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej,  
8. Upowszechnianie aktywności krajoznawczej i turystycznej, 
9. Inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i młodzieży oraz całych rodzin 

przez organizowanie np. imprez kulturalnych, festynów, festiwali, przeglądów i plebiscytów, 
10. Organizowanie imprez mających na celu upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji narodowych, 
11. Wydawanie książek, ulotek i podobnych publikacji związanych z celami Fundacji, 
12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków związanych z celami Fundacji, 
13. Podejmowanie działań edukacyjno – informacyjnych wspierających rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz propagujących postawy demokratyczne. 
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Rozdział III 

Działalność gospodarcza 
 

§9 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową 
Fundacji, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Zarząd przeznaczy na taką 
działalność kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł (tysiąc złotych) pochodzących z majątku Fundacji. 

3. W przypadku posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, Fundacja: 
a) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego, 
b) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać będzie na działalność pożytku 

publicznego. 
§10 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:  
1. Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z 
2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

88.10.Z 
3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z 
4. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z 
5. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A 
6. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 56.21.Z 
7. Kursy i zajęcia z zakresu sztuki, teatru oraz muzyki, m.in.: zajęcia z dziedziny sztuki, kursy tańca, 

kursy fotograficzne itp. 85.52.Z 
8. Kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych 85.51.Z 
9. Nauka języków obcych 85.59.A 
10. Szkolenia związane z rozwijaniem zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym, w tym: 

kursy komputerowe, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkoły przetrwania, szkolenia  
z komunikacji niewerbalnej, kursy szybkiego czytania 85.59.B 

11. Działalność rachunkowo- księgowa, doradztwo podatkowe 69.20.Z 
12. Doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych 

jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji 70.21.Z 
13. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 
14. Organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym 

programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie 
muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych 
79.12.Z 

15. Działalność związana z organizacją i obsługą targów, wystaw i konferencji 82.30.Z 
16. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z 
17. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z 
18. Prowadzenie domu pomocy społecznej 87.10.Z 
19. Dzienne domy opieki dla osób w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych 88.10.Z 
20. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z 
21. Projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych 73.11.Z 
22. Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z 
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§11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 
organizacyjnie zakłady. 

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. 
Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd. 

3. Fundacja może tworzyć, lub przystępować do spółek handlowych. 
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Rozdział IV 

Władze Fundacji 
 

§12 
Władzami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 
Rada Fundacji 

§13 
1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 członków. Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
2. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy, a następny skład powołuje funkcjonująca Rada  

z kandydatów wskazanych przez co najmniej dwóch członków Rady lub przez Zarząd Fundacji.   
3. Kadencja Rady trwa pięć lat, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. 
4. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do pełnienia funkcji w Zarządzie lub 

nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo w Radzie ulega 
automatycznemu zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku 
pracy.  

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:  
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego Rady, 
b) odwołanie członka przez Radę, 
c) śmierci członka. 

6. Członkowie Rady: 
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie z wyjątkiem 

zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za poprzedni rok. 

 
§14 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 1 (jeden) raz w roku.  
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, dwóch członków Rady lub 

Zarządu.  
3. Zwołanie posiedzenia Rady odbywa się poprzez przesłanie informacji o terminie posiedzenia 

pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odczytania wiadomości, a w przypadku braku takiej 
możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Rada 
Fundacji może odbyć posiedzenie bez zachowania powyższego trybu zwoływania jeżeli wszyscy 
jej członkowie są obecni i nikt nie wyraził sprzeciwu. 

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub członek Rady wskazany do 
prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 

5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów oddanych przez co 

najmniej połowę wszystkich członków Rady, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku 
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równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
7. Tryb działania Rady określa niniejszy Statut, a w kwestiach nieuregulowanych Rada może 

uchwalić Regulamin jej działania.  
 

§ 15 
1. Do kompetencji Rady należy w szczególności 

a) Uchwalanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b) Nadzór i kontrola realizacji prowadzonych działań, 
c) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,  

z uwzględnieniem § 16 ust. 2,  
d) Nadzór i kontrola preliminarza kosztów, budżetu, organizacji pracy i regulaminów 

wewnętrznych Fundacji, 
e) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów  

i pozostałego majątku, 
f) Dokonywanie zmian statutu Fundacji,  
g) Decydowanie o zbywaniu, nabywaniu i obciążaniu majątku Fundacji, , a także 

podejmowanie uchwał o których mowa w § 19 ust. 2 statutu, 
h) Nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Rady, 
i) Rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu, 
j) Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do krajowych lub zagranicznych  

organizacji zrzeszających organizacje pożytku publicznego,  
k) Podejmowanie uchwały w sprawie o połączeniu z inną organizacją pożytku publicznego 

lub o  likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, 
l) Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych 

organów. 
2. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach prawnych 

dokonywanych z Prezesem Zarządu oraz ustala wynagrodzenie Prezesa Zarządu. Jeżeli 
Prezes nie został powołany, to samo dotyczy czynności prawnych dokonywanych z 
członkami zarządu. 
 

 
Zarząd Fundacji 

§ 16 
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych na okres pięciu lat. Jedna z 

osób powoływanych w skład zarządu może być powołana jako Prezes Fundacji. 
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w tym Prezesa i Wiceprezesa. Kolejny skład 

Zarządu, w tym Prezesa, wyznacza Rada. Pozostali członkowie Zarządu używają tytułu 
Członek Zarządu Fundacji. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, 
b) odwołania przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały, 
c) śmierci członka Zarządu. 
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§ 17 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek członka Zarządu  poprzez 

przesyłanie informacji o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną za potwierdzeniem 
odczytania wiadomości, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Zarząd Fundacji może odbyć posiedzenie 
bez zachowania powyższego trybu zwoływania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni i 
nikt nie wyraził sprzeciwu. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów osób 

obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.  
 

§18 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, 
b. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji, 
c. Kierowanie całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z celami statutowymi,  
d. Zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, 

zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów, 
e. Zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,  
f. Uchwalanie Regulaminów i Instrukcji wewnętrznych w oparciu o niniejszy Statut i inne 

obowiązujące przepisy prawa, 
g. Opracowywanie wzorów pieczęci oraz innych materiałów identyfikujących Fundację (w 

tym papier firmowy, wizytówki) i używanych przez Fundację, 
h. Sporządzanie sprawozdań z działalności, 
i. Składanie wniosków do Rady o zmianę statutu,  
j. Składanie wniosków do Rady w sprawie przystąpienia do krajowych lub zagranicznych  

organizacji zrzeszających organizacje pożytku publicznego,  
k. Składanie wniosków do Rady o połączenie z inną organizacją lub o likwidację Fundacji. 

3. Prezes reprezentuje Fundację przy czynnościach prawnych dokonywanych z innymi 
członkami zarządu oraz ustala wysokość ich wynagrodzenia. 

 
§19 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, przy braku regulacji szczególnej, składa Prezes 
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.  

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł) wymagana 
jest zgoda Rady Fundacji. 

3. W imieniu Zarządu może działać również pełnomocnik Zarządu ustanowiony uchwałą 
Zarządu, w której określa się zakres jego umocowania. 
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Rozdział V 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 20 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset 
złotych) oraz mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w trakcie działalności.  
 

§ 21 
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) subwencji i dotacji osób prawnych; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) środków pochodzących z ofiarności publicznej, 
e) dochodów z majątku Fundacji; 
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 
g) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat; 
h) wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa). 

2. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 
 

§ 22 
1. Dochody pochodzące z 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. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 
 

§ 23 
Fundacja nie może: 
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie 
organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 
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 Fundatorów, 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; 

3. wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, 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 Fundacji; 

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, 
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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Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji 
 

§ 24 
1. Uchwałę o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwalenie zmian statutu Fundacji może być przedmiotem obrad Rady wyłącznie wtedy, 

gdy do zawiadomienia o Posiedzeniu Rady dołączony zostanie projekt stosownej uchwały. 
Zachowanie powyższego trybu zwoływania nie jest konieczne, jeżeli wszyscy jego 
członkowie są obecni i nikt nie wyraził sprzeciwu. 

 
§ 25 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie rozwiązania Fundacji może być przedmiotem obrad Rady wyłącznie wtedy, gdy 
do zawiadomienia o posiedzeniu Rady dołączony zostanie projekt stosownej uchwały.  

3. W przypadku rozwiązania Fundacji Rada zadecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji  
i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Fundacji. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 26 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Rada Fundacji. 
 

§ 27 
Niniejszy statut został przyjęty dnia 20 lutego 2013 r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia 
się postanowienia sądowego o zarejestrowaniu Fundacji.  

 
 

Podpisy : 
 
Grażyna Cieślak  
………………………………………………………… 
 
Sylwia Sawa Pasternak 
…………………………………………………………  
 
Grażyna Stankiewicz 
………………………………………………………… 
 
 

 


