
Statut Fundacji  
inter PareS

 rozdział 1
PoStanowienia ogólne 

§ 1

 1.  Fundacja pod nazwą „Fundacja Inter Pares” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została 
przez Fundatora Iwonę Sawicką, PESEL: 82022100508, zwaną w dalszej części „Fundatorem”, aktem 
notarialnym nr 7687/2017, przed notariuszem Barbarą Gawin, w kancelarii Kancelari Notarialnej przy  
ul. Chełmińskiej 11/3, w mieście Toruń, w dniu 20.12.2017 r.

2.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach/Dz. U. z 1991r. Nr 46 ,poz.203  
z pozn.zm /i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U 
z 2014r., poz.1118 z pozn.zm./, ustawy o systemie oświaty/Dz.U. Nr /oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Rodzone, w Gminie Radomin. 

2.  Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3

1.   Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych 
Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami RP zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym.

2.   Fundacja może przystępować do innych podmiotów prawa, w szczególności spółek, stowarzyszeń oraz 
organizacji międzynarodowych, a także łączyć się z innymi Fundacjami.

§4

1.    Fundacja może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę.

2.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 
językach obcych.

3.   Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logotypu).



 rozdział 2
cele i zaSadY działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:
1.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób;
2. Działalność charytatywna;
3. Działalność na rzecz równych praw kobiet, dzieci, mężczyzn i osób wykluczonych społecznie;
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. Promocja i organizacja wolontariatu;
9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
12.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15. Turystyka i krajoznawstwo;
16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
18. Ochrona i promocja zdrowia.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.   Prowadzenie miejsca wspólnej aktywności dla lokalnej społeczności, w szczegolności klubu lub świetlicy 

oraz terenu zielonego, gospodarstwa lub ogrodu;
2.  Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej oraz edukacji pozaformalnej, w szczególności 

prelekcji, wykładów i warsztatów;
3.  Organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw, wernisaży, koncertów, festiwali, spotkań  

i konkursów;
4. Organizowanie akcji społecznych;
5.  Prowadzenie profilaktycznej działalności terapeutycznej i edukacyjnej, w szczególności w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, zaburzeniom psychicznym oraz alkoholizmowi i narkomanii;
6.  Prowadzenie zajęć terapeutycznych, w szczególności w oparciu o dogoterapię, hipoterapię i inne formy 

współpracy ze zwierzętami oraz poprzez bliski kontakt z naturą;
7.  Prowadzenie zajęć rozwijających uważność oraz umiejętności radzenie sobie ze stresem i codziennymi 

trudnościami;
8.   Zapewnianie wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
9.  Prowadzenie punktu porad prawnych, w szczególności dla osób zmagających się z dyskryminacją  

i przemocą;



10.  Działania ekologiczne promujące i wzmacniające kontakt z naturą;
11. Organizację patrolu interwencyjnego;
12.  Organizowanie festynów, imprez i pikników mających na celu propagowanie właściwego stosunku  

do zwierząt i adopcję bezdomnych psów i kotów;
13. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi oraz nadzór nad ich procesem adopcyjnym;
14.    Organizowanie działań mających na celu poprawienie warunków życiowych zwierząt zaniedbanych;
15. Ograniczanie populacji zwierząt, w szczególności poprzez program sterylizacji i kastracji;
16.  Aktywizację społeczności lokalnej w pomoc zwierzętom, w szczególności poprzez budowanie lokalnych 

domów tymczasowych; 
17.  Działania wydawnicze i informacyjno-promocyjne;
18.  Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 

przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;
19.   Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka 

współpraca okaże się potrzebna przy realizacji zadań statutowych.

rozdział 3
MajĄteK i docHodY Fundacji

§7

 1.   Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, 
inne dochody oraz środki nabyte w czasie trwania Fundacji. 

2.  Fundusz założycielski obejmuje środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1.100,00 zł [tysiąc sto 
złotych] wniesiony w gotówce, wymieniony w akcie notarialnym, które stanową fundusz założycielski 
Fundacji . Część funduszu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w kwocie 1.000,00 zł [tysiąc złotych] 
przeznacza się na działalność gospodarczą.

3.   Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 -  darowizn, zapisów, subwencji i dotacji od instytucji publicznych i osób prawnych;
 -    grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia, środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej lub z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 -   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej 
rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami;

 -  dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 -   dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 -   dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odsetek bankowych, nawiązek i świadczeń 

pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez Sąd;
 -  przychody z odpłetnej działalności statutowej i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

4.  Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.

5.  Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.



§8

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd 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.

rozdział 4
rodzaje działalnoŚci PoŻYtKu PuBlicznego  

i działalnoŚci goSPodarczej

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

§9 

1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna.

2.  Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
 - 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich  
 - 01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 - 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 - 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 - 69.10.Z - Działalność prawnicza
 - 75.00.Z - Działalność weterynaryjna
 - 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 - 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 - 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 - 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne
 - 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 - 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 - 85.59.A - Nauka języków obcych
 - 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 - 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 - 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 - 88.10.Z  -  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych
 - 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 - 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 - 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza 
 - 91.01.A - Działalność bibliotek
 - 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 - 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 



Odpłatna działalność pożytku publicznego

§10

1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona, jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
2.  Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
 - 01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 - 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 - 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 
 - 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 69.10.Z - Działalność prawnicza
 - 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 - 75.00.Z - Działalność weterynaryjna
 - 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 - 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 - 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 - 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 - 88.10.Z  -  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych
 - 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 - 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 - 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

rozdział 5
działalnoŚć goSPodarcza

§11
 

1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z wyodrębniona księgowością, wyłącznie, jako 
dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.  Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności pożytku publicznego prowadzonej na rzecz społeczności 
lokalnej, w której działa.

3.  Rok obrachunkowy Fundacji stanowi rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy 
się 31.12.2018 roku.

4.  Rodzaje działalności gospodarczej: 
 - 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 
 - 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych
 - 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 - 13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 - 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 - 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 -  15.12.Z -  Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja 

wyrobów rymarskich
 - 16.29.Z -  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 



używanych do wyplatania
 - 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 - 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 - 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 - 23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 - 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
 - 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 - 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 - 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
 - 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.59.Z  -  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.78.Z -  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach
 - 47.79 Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.82.Z  -  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach  

i targowiskach
 - 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 - 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
 - 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 - 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 - 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne  
 - 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 - 58.11.Z - Wydawanie książek
 - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 
 - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 - 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 - 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne
 - 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 - 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 - 85.59.A - Nauka języków obcych
 - 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 - 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
 - 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

rozdział 6
 organY Fundacji

§12



Organami Fundacji są:

1.  Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

2.  Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą

§13

1.  Fundator powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu;

2.   Fundator podejmuje uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie, przekształcenia, połączenia  
oraz likwidacji Fundacji;

3.   Fundator ustala zasady zatrudnienia i wynagradzania dla pracowników biura Fundacji oraz członków Zarządu.

zarząd Fundacji

§14

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu.  

2.  Fundator może wchodzić w skład Zarządu i pełnić funkcją Prezesa Zarządu.

2.   Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Kadencja członka Zarządu trwa 6 lat. Członek Zarządu 
może być wielokrotnie powoływany do składu Zarządu.

3.   Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
powołanych członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z umocowanych członków 
Zarządu.

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

6.  Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora, następuje w przypadku: 
 - złożenia rezygnacji;
 - podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
 - trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
 - nienależytego wypełniania funkcji członka;
 - istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7.  Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu Fundator może powołać nowego członka.

8.  Prace Zarządu wspomaga Biuro Fundacji. Dobór pracowników Biura Fundacji pozostaje w gestii Zarządu.

§ 15

1.   Zarząd działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu ustalony przez siebie i zatwierdzony przez 
Fundatora, kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację i odpowiada za realizację celów 
statutowych Fundacji.

2.   Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 
Fundacji.



§ 16

Zarząd Fundacji:

1. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji, przedkłada je Radzie Fundacji;
2.  Do dnia 30 kwietnia danego roku sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz składa w imieniu 

Fundacji właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły;
3. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
4. Przyjmuje subwencje, darowizny, granty, spadki i zapisy oraz wszelkie inne formy wsparcia Fundacji;
5. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do koalicji i porozumień, w tym o nawiązaniu partnerstwa;
6.  Występuje z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian w Statucie, przekształcenia, połączenia  

oraz likwidacji Fundacji;
7. Podejmuje uchwały o rodzajach prowadzonych działalności;
8. Powołuje zespoły tematyczne według potrzeb.

§ 17

1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie wyklucza to zwoływania posiedzeń 
w miarę potrzeb.

2.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu  
lub członka Rady.

§ 18

1.  Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.  Zasady zatrudniania i wynagradzania dla członków Zarządu określa Fundator.

3.  Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych 
środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora i jest ograniczone 
ustalonymi limitami.

rada Fundacji

§19

1.   Rada jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji, wykonuje stały nadzór nad realizacją celów Fundacji 
oraz w sprawach przewidzianych w statucie.

2.   Rada składa się z 2 do 4 osób wybranych przez Fundatora.

3.   Kadencja Rady Fundacji trwa 6 lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne 
kadencje Rady Fundacji.

4.   Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada zwykłą większością głosów Przewodniczący 
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.   Członkostwo Rady ustaje w skutek:
 - odwołania z ważnych przyczyn (członka Rady może odwołać Fundator).
 - wniosku Rady w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały przez pozostałych członków Rady;
 - śmierci członka Rady;



 - pisemnego zrzeczenia się członkostwa;
 - objęcia Funkcji członka Zarządu.

6 Członkowie Rady:
 -  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
 -  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 
 -  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§20

1.  Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje przewodniczący Rady.  
Na wniosek Fundatora, Zarządu lub członka Rady, zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący 
zwoła Radę w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. 
W razie gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania Rady służy wnioskodawcy.

2.   Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członka 
Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez 
członka Rady.

3.   Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy powołanych członków 
Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu 
specjalistów.

4.   W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie pełnomocnika do 
reprezentowania go w Radzie.

5.   Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub z upoważnioną przez 
siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji, lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

§21

Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Nadzór nad działalnością Fundacji;
2. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
5. Ustalanie wytycznych działania Zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji;
6. Kontrolowanie realizacji programów działania Fundacji.

rozdział 7
zMianY w Statucie

§22

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu, dla jakiego Fundacja została powołana.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.



rozdział 8
liKwidacja Fundacji

§23

1.   Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub po 
wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.

2.   Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3.   Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes Zarządu, chyba że Fundator wyznaczy innego 
likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

4.   Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki majątkowe, zostaną one przekazane innym wskazanym 
przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

rozdział 9
PoStanowienia Szczególne

§24

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wykonawcze 
do tej ustawy.

FUNDATOR

Iwona Sawicka


