STATUT
FUNDACJI Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa",
zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatora Jakuba Arkadiusza
Panka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2016 r.,
sporządzonym przez Notariuszem Agnieszką Morawiec z Kancelarii Notarialnej w
Rzeszowie, przy Placu Śreniawitów 6 lokal numer 3, numer repertorium
4048/2016.
§2
1. Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie
obowiązującego

prawa,

w

szczególności

ustawy

z

dnia

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity z 18 grudnia 2015 r., Dz. U.
z 2016 r., poz. 40).
2. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej
Polskiej oraz celami społecznie i gospodarczo użytecznymi.
3. Fundacja z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa,

osobowość

prawną.
4. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polski, oraz może działać poza jej
granicami.
5. Siedzibą fundacji jest miejscowość Łężyny (Województwo Podkarpackie, Powiat
Jasielski).
6. Fundacja w zakresie wykonywania swoich statutowych zadań może tworzyć stałe
i czasowe oddziały terenowe.
7. Fundacja może powoływać oraz tworzyć i przystępować do spółek, fundacji,
stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa, których działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej została

dopuszczona

obowiązującego prawa.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
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przez przepisy

powszechnie

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§5
1. Fundacja ma prawo używania odznak, pieczęci i znaku graficznego Fundacji
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Fundacja posługuje się co
najmniej pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Inicjatywa”.
3. Fundacja może dla celów współpracy z partnerami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji, w tym znaku z napisem
wskazującym jej nazwę.
5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji

§6
Celem Fundacji jest:
1. popieranie

wszechstronnego

rozwoju

społeczności

lokalnych,

a

zwłaszcza

działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, oraz
współpracy transgranicznej i integracji europejskiej;
2. podejmowanie,

wspieranie

i

realizacja

inicjatyw

poprawiających

sytuację

zdrowotną i społeczną osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
3. działalność edukacyjna i oświatowokulturalna, szczególnie w zakresie wspierania
talentu, promocji

i rozwoju kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego;
4. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa,

naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna,

w

zakresie

kultury

fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji oraz integracji zawodowej i społecznej inwalidów.
5. popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa jako:
A. metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach,
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B. formy

korzystnego

oddziaływania

psychoterapeutycznego

i socjotechnicznego oraz pedagogicznego;
C. formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej;
D. formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego;
E. formy rywalizacji sportowej;
6. prowadzenie działań integracyjnych w zakresie edukacji, rekreacji i sportu;
7. prowadzenie działań naukowych i badawczych związanych z końmi
i jeździectwem;
8. promocję i organizację wolontariatu;
9. wsparcie rozwoju oraz aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych;
10.realizacja programu skorelowanej, kompleksowej rehabilitacji
i społecznej osób niepełnosprawnych;
11.prowadzenie działań interdyscyplinarnych,

ze

szczególnym

medycznej

uwzględnieniem

działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej;
12.włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym
czynne ich uczestnictwo w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji
dziedzictwa narodowego i kulturowego;
13.inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji;
14.aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy
o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających
rozwój osób niepełnosprawnych;
15.upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji
zadań statutowych;
16.gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań
statutowych.
§7
Fundacja realizuje swoje cele w sferze działalności pożytku publicznego poprzez:
1. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot,
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka,
kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia,
przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
2. Działania

służące

wyrównywaniu

szans

grup

słabszych

lub

zagrożonych

społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców,
dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych
gospodarczo, społecznie, kulturowo);
3. Współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki,
kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej
i humanitarnej,

integracji

europejskiej,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

współpracy w regionie Europy Wschodniej;
4. Pomoc ofiarom katastrof, klęk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
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5. Działania

na

rzecz

fizycznej,

psychologicznej,

społecznej

rehabilitacji

oraz

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
6. Wspieranie i rozwój hipoterapii jako ukierunkowanego działania terapeutycznego
mającego

służyć

poprawie

funkcjonowania

człowieka

w

sferach

fizycznej,

emocjonalnej, poznawczej i społecznej;
7. Tworzenie i wspieranie ośrodków rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
służącą osiąganiu celów statutowych Fundacji;
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
9. Promocję i organizację wolontariatu;
10.Działalność charytatywną;
11.Krajoznawstwo, rekreację, turystykę, sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych;
12.Popularyzację twórczości, oraz pomoc w samorealizacji dla uzdolnionych osób;
13.Działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
14.Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze;
15.Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
16.Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji;
17.Współpracę z

organami władzy

i administracji państwowej, organizacjami

społecznymi, gospodarczymi, pozarządowymi, szkołami, instytutami i innymi
osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, służącą osiąganiu celów
statutowych Fundacji;
18.Inne

działania

służące

promocji

i

urzeczywistnienia

celów

Fundacji

oraz

odpowiadające na potrzeby społeczności.
§8
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność w ramach realizacji działań sfery
pożytku publicznego między innymi poprzez:
1. utworzenie

i

prowadzenie

ośrodka

hipoterapii

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych oraz objęcie terapią oraz rehabilitacją jak największej ilości
potrzebujących jej pacjentów;
2. organizację

zajęć

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych,

w

tym

m.

in.

z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi;
3. prowadzenie

grupowych

i

indywidualnych

terapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych, które:
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zajęć

rehabilitacyjnych,

A. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
B. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy i z niepełnosprawnością intelektualną;
C. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
4. organizowanie szkoleń i pokazów zmierzających do popularyzacji naturalnych
metod komunikacji z koniem, podnoszenia umiejętności jeździeckich i budowania
przyjacielskich więzi ze zwierzętami;
5. prowadzenie nauki jazdy konnej oraz nauki powożenia zaprzęgami dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie;
6. organizowanie
zajęć
jeździeckich
przygotowujących
dzieci

i

młodzież

niepełnosprawną do udziału w zawodach specjalnych i paraolimpiadach;
7. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, zajęć
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju
sprawności fizycznej i umysłowej;
8. organizowanie i uczestnictwo w

różnorodnych

formach

współzawodnictwa

sportowego, zawodach jeździeckich, zawodach w powożeniu zaprzęgami, rajdach
konnych, pokazach, itp.;
9. promowanie metod jeździectwa naturalnego i naturalnych metod komunikacji
z koniem oraz inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie różnorodnych działań
zmierzających do ich popularyzacji. Działania te zmierzają do poprawy warunków
bytowania

koni,

ich

ochrony

oraz

zmniejszania

i

eliminacji

agresji

w społeczeństwie zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi;
10.doskonalenie wiedzy i umiejętności terapeutów oraz innych osób związanych
z hipoterapią i jeździectwem;
11.organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin
osób

niepełnosprawnych,

zaangażowanych

w

opiekunów,

proces

kadry

rehabilitacji

i

wolontariuszy

zawodowej

lub

bezpośrednio

społecznej

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
procesu

integracji

osób

niepełnosprawnych

w

najbliższym

osób

dotyczących
środowisku

i społeczności lokalnej, zwiększenie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej
oraz niezależności ekonomicznej;
12.podnoszenie umiejętności pracy

z

osobami

niepełnosprawnymi,

w

tym

sprawowanie nad nimi opieki i udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji,
13.prowadzenie doradztwa/poradnictwa/pośrednictwa
zwiększającego potencjał
zawodowy i umożliwianie uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne;
14.organizowanie warsztatów psychologicznych ukierunkowanych na zwiększanie
aktywności

zawodowej

bezrobotnych

i podnoszenie ich zdolności do zatrudnienia;
15.przeprowadzanie szkoleń dla środowisk

osób
pracodawców

współpracujących z osobami niepełnosprawnymi;
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niepełnosprawnych
i

dla

środowisk

16.finansowanie
i

konsultacji

pośrednictwo

sprzętu

i

diagnostyki

lekarskiej,

ortopedycznego,

środków

zakup

leków,

medycznych,

zakup
sprzętu

rehabilitacyjnego dla osób fizycznych i instytucji oraz przekazywanie darowizn
rzeczowych i pieniężnych zgodnie ze statutem;
17.przeprowadzanie, organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu wolontariatu
oraz finansowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych do szkoleń z zakresu
wolontariatu;
18.przeprowadzanie,

organizowanie

i

finansowanie

działalności

wydawniczej

i promocyjnej.
§9
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3000,00 złotych,
z czego 1000,00 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz mienie,
takie jak środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji, służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzą z:

1) krajowych

i

zagranicznych

darowizn,

spadków,

zapisów

i

zapisów

windykacyjnych osób fizycznych i prawnych w formie pieniężnej i niepieniężnej;

2) dotacji,

grantów

i

programów

ośrodków

publicznych i prywatnych;

3) zbiórek i imprez publicznych;
4) pożytków z mienia należącego do Fundacji;
5) dochodów z działalności gospodarczej;
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rządowych

i

pozarządowych,

6) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
7) wpłat 1% podatku od podatników;
8) innych źródeł, w tym dotacji pochodzących ze środków oraz dotacji Unii
Europejskiej.
§ 12
1. 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.
2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego
lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.
§ 13
1. Fundacja działa na podstawie planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez
Zarząd.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na podstawie
odrębnych przepisów.
3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza wyodrębniona jest od
działalności statutowej.
§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji. Dochody pochodzące z dotacji,
spadków i zapisów powinny być spożytkowane przy najszerszym poszanowaniu
woli spadkobierców lub donatorów, chyba że Ci postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku,
zapisu windykacyjnego lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.
§ 15
Fundacja nie ma prawa:
1) udzielania

pożyczek

lub

zabezpieczania

zobowiązań

majątkiem

Fundacji

w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 16
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sporządzenie sprawozdania
rocznego winno nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Fundacji.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd) oraz Rada Fundacji (dalej:
Rada).
§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarządu
Fundacji jest kompetentny do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach
dotyczących Fundacji oprócz tych, które nie zostały wyłączone na mocy niniejszego
statutu lub przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

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) tworzenie placówek terenowych Fundacji;
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e) ustalanie rozmiaru zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników Fundacji;

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji;
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

i) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
j) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa (Wiceprezesów) Zarządu Fundacji  jeżeli
Zarząd jest wieloosobowy).
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego –
składa

samodzielnie

Prezes

Zarządu

Fundacji,

a

w

przypadku

Zarządu

wieloosobowego Prezes Zarządu Fundacji wraz z Wiceprezesem – łącznie lub dwaj
Wiceprezesi Zarządu Łącznie.
3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Kolejny skład Zarządu Fundacji jest
wybierany przez Radę Fundacji.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieograniczony i w każdym czasie może zostać
odwołany przez Fundatora lub Radę Fundacji.
6. Członkostwo Zarządu wygasa na skutek śmierci, choroby uniemożliwiającej udział
w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
§ 20
Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest jednomyślność członków Zarządu.
§ 21
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków określa
uchwalony przez Zarząd regulamin.
§ 22
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach
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Zarządu.
§ 23

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Fundator może być członkiem Rady.
5. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 24
Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.
§ 25
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora,
złożenia

rezygnacji,

wykluczenia

przez

Radę

w

drodze

uchwały

podjętej

w głosowaniu tajnym wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię
członka Rady, na skutek śmierci bądź choroby uniemożliwiającej udział w pracach
Rady.
§ 26
Do zadań Rady należy:
1. Uchwalenie zaleceń co do kierunków działalności Fundacji.
2. Ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni.
3. Ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
6. Podejmowanie

decyzji

o

zatrudnieniu

członków

Zarządu

i

ustalanie

ich

wynagrodzenia.
7. Wyrażanie

zgody

na

rozpoczynanie

i

likwidowanie

działalności

jednostek

gospodarczych Fundacji.
8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
9. Zatwierdzenia na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacj.
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§ 27
1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez
siebie regulaminu.
2. Uchwały rady podejmowane są przy obecności przynajmniej połowy jej składu.
3. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na
wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile
wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania
pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności
Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.
6. Funkcję przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada
może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków
Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
§ 28
Osoby będące w Radzie oraz osoby pełniące funkcje w Zarządzie Fundacji, nie mają
prawa do:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu 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;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 29
1. W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacja
może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów

statutowych.

Działalność

gospodarcza

jest

działalnością

dodatkową,

w stosunku do działalności pożytku publicznego i realizowana jest według Polskiej
Klasyfikacji Działalności 2007:

a) 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

b) 86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna;
c) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d) 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację;
e) 85.51.Z



Pozaszkolne

formy

edukacji

sportowej

oraz

zajęć

sportowych

i rekreacyjnych;

f) 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
g) 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
h) 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych;
i) 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi;
j)

55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe;

k) 01.43.Z  Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
l) 47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

m) 47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach;

n) 47.76.Z  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

o) 55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie;
p) 56.10.B  Ruchome placówki gastronomiczne;
q) 56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

12

r) 56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering);

s) 87.30.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;

t) 87.90.Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
u) 88.10.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;

v) 88.99.Z



Pozostała

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana;

w) 90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych;
x) 93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
y) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
z) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
§ 30
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub powoływać
zakłady, zatrudniać wyspecjalizowane agencje, zawiązywać spółki, wstępować do
spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2.

Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje
i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują Dyrektorzy powołani
przez Zarząd.

3.

Przedmiot działania zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień
i obowiązków dyrektorów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane
przez Zarząd Fundacji.

4.

Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc odpowiedzialność za
wyniki pracy zakładu przed Zarządem Fundacji. Jest on także kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

5.

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
Rozdział V
Biuro Fundacji

§ 31
1.

Dla prowadzenia spraw Fundacji, decyzją Zarządu może zostać powołane Biuro
Fundacji.
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2.

Bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą pracowników kieruje Dyrektor Fundacji
powołany przez Zarząd.

3.

Dyrektor realizuje uchwały

Zarządu i

działa

w

granicach

pełnomocnictwa

udzielonego przez Zarząd.
4.

Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

Rozdział VI
Zmiana statutu Fundacji

§ 32
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII
Połączenie z inną Fundacją

§ 33
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji

§ 34
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych
wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 35
1.

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
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2.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych

po

zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie

likwidacji

Fundacji

do

Sądu

Rejestrowego

wraz

z

wnioskiem

o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 36

1. 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.

2. O

szczegółowym

przeznaczeniu

środków

majątkowych

pozostałych

po

przeprowadzeniu likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji.
§ 37
W innych sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

15

