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TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI ŚWIAT LUDZKICH  (S)PRAW  
z dnia 30 listopada 2016 r. 

  
FUNDACJA ŚWIAT LUDZKICH (S)PRAW   

MISJA FUNDACJI 

FUNDACJA ŚWIAT LUDZKICH  (S)PRAW, zwana dalej  FUNDACJĄ,  to organizacja działająca na 
rzecz rodzin i osób w potrzebie, w szczególności na rzecz osób młodych, znajdujących się w 
trudnych sytuacjach życiowych. Misją FUNDACJI jest zapewnienie podopiecznym równych 
szans i możliwości realizowania się w sferze publicznej, zawodowej i osobistej bez względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, narodowość, pochodzenie 
etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, status społeczny, majątkowy, rodzinny czy też styl 
życia. Swoje cele i założenia FUNDACJA opiera na postulatach zawartych w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności Karcie Różnorodności oraz Równości 
Kobiet i M5żczyzn, kierując się przekonaniem iż  zawarte w nich sformułowania to 
integralna i niepodzielna część fundamentalnych praw oraz wolności człowieka. 

Bezpośrednim powodem powstania FUNDACJI są społecznie negatywne zjawiska, w tym 
brak tolerancji na różnorodność, ograniczona oferta pracy odpowiadającej realnym 
możliwościom, wykształceniu i oczekiwaniom młodych kobiet i mężczyzn, niedostateczne 
instytucjonalne przeciwdziałanie bezrobociu, trudny dostęp do opieki prawno-
psychologicznej, znikoma oferta szkoleniowa dla osób młodych rozwijająca ich potencjał w 
oparciu o zrozumienie współzależności i empatii wobec innych, jak również 
niewystarczające zaangażowanie instytucji i organizacji w praktyczną promocję równych 
szans i możliwości dla wszystkich bez względu na różnice.  
Zdaniem FUNDACJI, zarówno uwarunkowania polityczno-kulturowe jak i prywatny dom 
rodzinny wpływają na kształtowanie się oraz podejmowanie wyborów życiowych 
jednostki. W społecznościach związanych z tradycyjnym, homogenicznym trybem życia, 
takich jak Polska, proces dorastania emocjonalnego jak również towarzyszące mu 
tworzenie się postaw życiowych (światopogląd, poziom empatii, uważność na siebie i 
innych) wymagają szczególnej uwagi. Brak otwartości na zróżnicowania, niechęć czy też 
niezrozumienie inności i potrzeb ludzkich w oparciu o wymianę emocjonalną i solidarność 
międzykulturową, brak świadomego poszanowania różnic związanych z przynależnością 
(narodowościową, rasową, psychiczną) jak również brak porozumienia na płaszczyźnie 
związanej z ochroną środowiska i ekologicznie zrównoważonym rozwojem społeczeństw 
są nadal bardzo dotkliwe i istotnie ograniczają możliwości dokonywania świadomych 
wyborów życiowych. Decyzje dotyczące wykształcenia, podjęcia się pracy zarobkowej czy 
założenia rodziny są podporządkowywane przeciętnym oczekiwaniom społeczno-
ekonomicznym, często niewspółgrającym z ludzką potrzebą ciągłego rozwoju na tle 
emocjonalnym, duchowym i intelektualnym.  
 
Stworzenie  wszystkim, a w szczególności osobom młodym, wchodzącym w dorosłe życie, 
przestrzeni na rozwój psychiczno-społeczny pozwalający na podejmowanie świadomych i 
odpowiedzialnych decyzji wymaga zjednoczenia działań na poziomie indywidualnym oraz 
społeczno – politycznym. Działania w sferze indywidualnej powinny polegać na 
stymulowaniu samoświadomości i wewnętrznego poczucia własnej wartości, która 
znacząco wpływa na dokonywanie przez jednostki wyborów w zakresie rozwoju 
osobistego, edukacji czy też budowania relacji i związków rodzinnych. Celem FUNDACJI w 
tym zakresie są działania edukacyjno-rozwojowe wspierające osoby młode i/lub zagubione  
życiowo w wejściu w samodzielne życie poprzez indywidualny mentoring, integrowanie 
środowisk międzykulturowych i rozwijanie zdolności cenionych zarówno w życiu 
prywatnym jak też na rynku pracy, w tym umiejętność komunikowania się bez przemocy, 
w duchu empatii, zrozumienia i tolerancji wobec innych. Druga sfera dotyczy kształtowania 
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społecznej świadomości, tworzącej warunki sprzyjające rozwojowi aspiracji i talentów 
młodych ludzi, zarówno z poszanowaniem różnic, które ich dzielą jak również z respektem 
wobec innych kultur oraz świata zwierząt i natury.  
 

 
STATUT FUNDACJI 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 
  

FUNDACJA pod nazwą  FUNDACJA ŚWIAT LUDZKICH (S)PRAW, ustanowiona przez Justynę 
Szachowicz-Sempruch, zwaną dalej Fundatorką, działa na podstawie przepisów ustawy o 
fundacjach, jak też ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na 
podstawie niniejszego statutu. 
  
Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja ŚL(S) 

1. FUNDACJA posiada osobowość prawną. 
2. FUNDACJA została ustanowiona na czas nieokreślony. 
3. FUNDACJA może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z 

nazwą korzysta z ochrony prawnej. 
4. FUNDACJA może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 
5. FUNDACJA może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla FUNDACJI. 

6. Nazwa FUNDACJI może być używana w tłumaczeniu na inne języki. 
  

§2. 

1. Siedzibą FUNDACJI jest miasto Piaseczno, a terenem działania obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 
realizowania zadań publicznych może prowadzić działalność także poza granicami 
kraju. 

2. W związku z prowadzoną działalnością FUNDACJA może nawiązywać kontakty 
międzynarodowe.  

3. FUNDACJA może powoływać oddziały, filie i inne placówki wyspecjalizowane w kraju 
i poza jego granicami. 

4. FUNDACJA prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz osób, o których 
mowa w § 4 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością 
Fundacji. 

§3. 

Nadzór nad działalnością FUNDACJI sprawuje Minister właściwy do spraw pracy i polityki 
społecznej oraz Starosta Piaseczyński. 

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI 
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§4. 

Celem FUNDACJI jest zapewnienie podopiecznym równych szans i możliwości realizowania 
się w sferze publicznej, zawodowej i osobistej bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, 
wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, orientację psychoseksualną, 
tożsamość płciową, status społeczny, majątkowy, rodzinny czy też styl życia. Cele FUNDACJI 
obejmują kształtowanie szerokich horyzontów myślowych w oparciu o solidarność, 
tolerancję, i wymianę międzykulturowych środowisk,  promowanie przedsiębiorczości i 
aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn, a w szczególności osób młodych,  pomoc w sferze 
edukacji i informacji i inne działania na rzecz ograniczania bezrobocia, zapewnianie opieki 
o charakterze prawnym i psychologicznym, pobudzanie świadomości społecznej i 
indywidualnej dotyczącej pozycji osób o zróżnicowanym położeniu w społeczeństwie oraz 
uzupełnianie działań instytucjonalnych na rzecz ich równego traktowania i zapewniania im 
równych szans w życiu społeczno-ekonomicznym.  W szczególności FUNDACJA prowadzi 
działania edukacyjno-rozwojowe wspierające młodzież w wejściu w dorosłe, samodzielne 
życie poprzez indywidualny mentoring, integrowanie środowisk międzykulturowych i 
rozwijanie zdolności wysoko cenionych zarówno w życiu prywatnym jak też na rynku 
pracy, w tym umiejętność komunikowania się bez przemocy, w duchu zrozumienia i 
tolerancji wobec innych kultur oraz świata zwierząt i natury.  

§5. 
  

FUNDACJA realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku 
publicznego, poprzez następujące działania: 

 
1. Zapewnienie szerokiej palety warsztatów i szkoleń służących rozwojowi 

osobistemu, w tym (1) warsztatów dotyczących zarządzania czasem, asertywności, 
odwagi i komunikacji zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie, (2) warsztatów z 
pogranicza choreografii, kultury, sztuki, oświaty i przełamywania granic w 
kreowaniu własnej wizji życia, (3) szkoleń dotyczących zawodowej aktywizacji, 
adaptacji do wymogów rynku pracy, uwarunkowań kulturowych i  indywidualnych 
aspiracji, (4) szkoleń z podstaw rachunkowości, marketingu, zarządzania, obsługi 
komputera i znajomości języków obcych oraz (5) prowadzenie profilaktyki 
zdrowotnej; 

2. Wsparcie i poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób potrzebujących pomocy, 
w szczególności dla młodych rodziców o niskim statusie społecznym czy 
majątkowym, w tym również pomoc pedagogiczna dla osób niepełnoletnich; 

3. Wzmacnianie poszanowania oraz przestrzegania praw człowieka, w tym zasad 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania, 
życiu prywatnym, społecznym i ekonomiczno-politycznym; 

4. Działanie na rzecz wzmacniania partnerstwa pomiędzy kobietami i mężczyznami w 
obszarze relacji osobistych, zawodowych i społecznych; 

5. Wolontariat w programach edukacyjnych i artystycznych w zakresie wprowadzania 
idei integracji europejskiej w codzienne życie kobiet i mężczyzn, w szczególności 
pod kątem postrzegania ich praw jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy 
i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, 
język, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, 
przekonanie polityczne, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status 
społeczny i majątkowy status rodzinny, styl życia;  

6. Doradztwo prawne, personalne i zawodowe dla osób młodych, które przygotowują 
się do wejścia na rynek pracy, dla osób pragnących rozwinąć własną działalność 
gospodarczą lub poszukujących możliwości dodatkowego zarobkowania 
wspierającego ich proces edukacyjny; 
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7. Diagnozowanie problemów osób wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałanie 
wszelkim formom przemocy i dyskryminacji w szczególności ze względu bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, narodowość, 
pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie 
polityczne, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status społeczny i 
majątkowy status rodzinny, styl życia;  

8. Przeciwdziałanie bezrobociu młodych kobiet i mężczyzn wynikającym z patologii 
społecznych, w szczególności wynikającym z przemocy w rodzinie, alkoholizmu 
oraz innych uzależnień.  

9. Wdrażanie profilaktyki uzależnień i przemocy przy zastosowaniu szerokiej palety 
metod, w tym technik teatralno-tanecznych, terapii muzycznej i terapii poprzez 
opowiadanie; 

10. Organizowanie oraz udzielanie schronienia i pomocy charytatywnej dla młodzieży 
z rodzin niezabezpieczonych stałym dochodem oraz ze społecznych placówek 
opieki i wszystkich innych rodzin potrzebujących; 

11. Monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw 
człowieka oraz zasad równouprawnienia ze względu na płeć i zróżnicowanie 
społeczno - kulturowe poprzez publiczne prezentowanie stanowiska FUNDACJI oraz 
zapewnianie pomocy prawnej osobom w potrzebie w kontaktach z organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 

12. Prowadzenie badań oraz analiz istniejącego prawa, a także założeń polityki z 
perspektywy równouprawnienia, jak również gromadzenie danych dotyczących 
naruszeń prawa i dyskryminacji ze względu na płeć i zróżnicowanie społeczno – 
kulturowe; 

13. Opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, narodowość, pochodzenie 
etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, status społeczny i majątkowy status rodzinny, 
styl życia, przeciwdziałanie przemocy oraz wykluczeniu społecznemu z innych 
przyczyn, w szczególności ze względu na niski status społeczny lub majątkowy; 

14. Prowadzenie  działalności  wydawniczej mającej na celu podnoszenie świadomości 
w zakresie równouprawnienia, wolności oraz systematyczne udostępnianie porad 
prawnych, psychologicznych, pedagogicznych jak również związanych 
z profilaktyką zdrowotną;  

15. Lobbing na rzecz (1) przełamywania stereotypów ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, narodowość, pochodzenie etniczne, 
religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, orientację 
psychoseksualną, tożsamość płciową, status społeczny i majątkowy status rodzinny, 
styl życia, podziału ról na kobiece i męskie, aktywizacji w społeczności lokalnej 
poprzez udział na forach wirtualnych, organizowanie kampanii, konferencji oraz 
współpracy z mediami w celu zapewnienia godnego życia wszystkich osób bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, 
przekonania polityczne, rasę, narodowość, język, religię, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne czy orientację seksualną; 

16. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez (1) tworzenie warunków 
aktywizujących społeczne i polityczne zaangażowanie osób młodych, (2) rozwijanie 
dialogu społecznego i (3) aktywną współpracę z organami władzy publicznej, w 
szczególności z instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy, 
nietolerancji na różnorodność, przeciwdziałaniem bezrobociu kobiet i mężczyzn, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży; 

17. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami 
publicznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami FUNDACJI 
lub prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją FUNDACJI; 
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18. Organizowanie spotkań otwartych, szkoleń i warsztatów uwrażliwiających 
przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki 
społecznej oraz przedsiębiorców na problem bezrobocia przemocy i dyskryminacji 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, język, 
narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, 
przekonanie polityczne, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status 
społeczny i majątkowy status rodzinny, styl życia;  

19. Przyznawanie stypendiów naukowych dla ambitnych osób ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

20. Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu 
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe FUNDACJI. 

Rozdział III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§6. 
1. Majątek FUNDACJI stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 3.500,- złotych 

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków uzyskanych 
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 
 

§7. 
FUNDACJA może pozyskiwać środki pochodzące z: 

1) krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek 
sądowych, 

2) dotacji, datków, subwencji oraz funduszy rządowych oraz 
międzyrządowych, w tym funduszy Unii  Europejskiej,  

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 
prowadzonych przez Fundację, 

4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za 
granicą, 

5) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, 
6) wpłat od osób i podmiotów korzystających z działalności Fundacji. 

   
§8. 

  
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. 

§9. 

1. FUNDACJA  nie działa w celu osiągnięcia zysku.  
2. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest 

na działalność pożytku publicznego.  
3. Działalność statutowa odpłatna oraz nieodpłatna będą rachunkowo wyodrębnione 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy 
uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

 
§10. 
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NIEDOPUSZCZALNE JEST: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem FUNDACJI w 
stosunku do członków organów FUNDACJI, osób zatrudnionych oraz tych z którymi 
osoby zatrudnione pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego 
stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, albo 
pozostają we wspólnym pożyciu. 

2. Przekazywanie majątku FUNDACJI na rzecz członków organów, osób zatrudnionych 
oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach. 

3. Wykorzystywanie majątku FUNDACJI na rzecz członków organów, osób 
zatrudnionych oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
FUNDACJI.  

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów FUNDACJI, osoby zatrudnione lub osoby im bliskie. 

Rozdział IV 
ORGANY FUNDACJI 

§11. 
  
1.  Organami FUNDACJI są: 
  

a)  RADA FUNDACJI, 
b)  ZARZĄD FUNDACJI 
  

2.  (skreślony). 
  
3.  (skreślony).   
  
4.  (skreślony).   
  
  

RADA FUNDACJI 
  

§12. 
  

1. RADA FUNDACJI jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, kontrolnych i 
doradczych. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) 
członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorkę.  

3. Kadencja członków Rady trwa 2 (słownie: dwa) lata. Jeżeli z upływem kadencji 
nowy skład osobowy Rady nie zostanie powołany, dotychczasowa Rada pełni 
wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nową Radę. Ustanie członkostwa w 
Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia 
tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

4. Członkowie Rady Fundacji: 



7 

 

a)      nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c)      za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w 
posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 

§13. 
  

Do RADY FUNDACJI należy nadzór nad realizacją głównych kierunków działania FUNDACJI 
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności FUNDACJI, w szczególności: 
  
1. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów, planów i strategii działania oraz 

preliminarza budżetu FUNDACJI na rok następny, a także podejmowanie odpowiednich 
uchwał w tym zakresie;   

2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez ZARZĄD FUNDACJI; 
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

ZARZĄDU FUNDACJI oraz udzielanie mu absolutorium; 
4. służenie ZARZĄDOWI FUNDACJI głosem doradczym. 
  

§14. 
  
RADA FUNDACJI na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącą, 
Wiceprzewodniczącą i Sekretarza RADY FUNDACJI. 
  

§15. 
  
RADA FUNDACJI pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą RADY 

FUNDACJI, nie rzadziej niż 3 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel 
ZARZĄDU FUNDACJI w celu składania wyjaśnień. 
    

§16. 
  
1. Uchwały RADY FUNDACJI zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla  ważności 

tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym 
Przewodniczącej lub Wiceprzewodniczącej. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącej, lub w razie jej nieobecności, Wiceprzewodniczącej. 

3. Każdy członek RADY FUNDACJI ma jeden głos.  
  

§17. 
  
1.  Do udziału w posiedzeniach RADY FUNDACJI mogą być zaproszone osoby i 

przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami FUNDACJI. 
2.    Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach RADY FUNDACJI ma charakter 

doradczy. 
  

 
ZARZĄD FUNDACJI 

  
§18. 
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1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków 

powoływanych i odwoływanych przez Fundatorkę. 
2. Kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata. Jeżeli z upływem kadencji 

nowy skład osobowy Zarządu nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni 
wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.  

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci lub w 
skutek odwołania. 

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte 

wykonywanie funkcji członka Zarządu, 
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania tej funkcji, 
c) rażącego nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu 

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za        
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

 
§19. 

  
1. Pracami ZARZĄDU FUNDACJI kieruje Prezes wybierany przez FUNDATORKĘ na   

pierwszym posiedzeniu ZARZĄDU.  
2. Prezes z grona ZARZĄDU wyznacza Wiceprezesa. 

  
§20. 

  
1. ZARZĄD kieruje działalnością FUNDACJI i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Oświadczenia woli za Fundację składają Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch 

członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu i osoba przez Zarząd do 
tego upoważniona (pełnomocnik).  

3. ZARZĄD działa według regulaminu zatwierdzonego przez RADĘ FUNDACJI. 
 

§21. 
  

ZARZĄD FUNDACJI: 
  

1. kieruje bieżącą działalnością FUNDACJI, odpowiada za realizację jej celów 
statutowych i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2. podejmuje uchwały w sprawie zmiany Statutu, celów FUNDACJI lub sposobu ich 
realizacji po uzyskaniu pozytywnej opinii RADY FUNDACJI;  

3. podejmuje uchwały w sprawie udziału FUNDACJI w strukturach innych fundacji, 
stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego; 

4. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, strategie i zasady pozyskiwania 
funduszy zapewniających stabilny rozwój całej FUNDACJI oraz pozwalających 
uniknąć sytuacji, w której mogłoby dojść do konfliktu interesów lub naruszenia 
zasad uczciwej konkurencji;  

5. sporządza sprawozdania z działalności FUNDACJI; 
6. sprawuje zarząd nad jej majątkiem; 
7. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
8. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników FUNDACJI; 
9. podejmuje uchwały w sprawie zaistniałego lub potencjalnego konfliktu 

interesów dotyczącego osób zatrudnionych i współpracujących z FUNDACJĄ; 
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10. przygotowuje wnioski w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, czy 
innych wyspecjalizowanych placówek FUNDACJI, ich praw i obowiązków oraz 
zakresu i obszaru ich działania; 

11. występuje z wnioskiem do RADY FUNDACJI o wydanie pozytywnej opinii w 
sprawie połączenia lub likwidacji FUNDACJI; 

 
§22. 

  
(SKREŚLONY). 

  
§23. 

1. ZARZĄD podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa 
lub Wiceprezesa ZARZĄDU.  

2. Uchwały ZARZĄDU mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania 
listownego lub drogą elektroniczną, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę. 

§24. 
  
Posiedzenia ZARZĄDU odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku. 
  

§25. 
  

Członkowie ZARZĄDU mogą pozostawać z FUNDACJĄ w stosunku pracy. 
  
   

§26. 
  
W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację 
reprezentuje Rada Fundacji. 
  

 
ROZDZIAŁ V  

(SKREŚLONY) 
  

§27. 
  
(SKREŚLONY) 

 Rozdział VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§28. 

1. FUNDACJA ulega rozwiązaniu i likwidacji w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku. 

2. Decyzję o rozwiązaniu i likwidacji FUNDACJI podejmuje ZARZĄD, a postępowanie w tym 
zakresie prowadzi likwidator wyznaczony przez RADĘ FUNDACJI. 

3. RADA FUNDACJI na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania poszczególnych 
czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba. 

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia ZARZĄDU.  
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji FUNDACJI mogą zostać przeznaczone 
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mocą uchwały RADY FUNDACJI na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych 
założeniach i celach.  
  

§29. 

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 podejmuje ZARZĄD po uzyskaniu 
pozytywnej opini RADY FUNDACJI. 

  


