STATUT FUNDACJI
„World Healthy Living Foundation”
zmieniony uchwałą Posiedzenia Rady Fundacji
z dnia 18.01.2019 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „World Healthy Living Foundation”, zwana dalej
Fundacją została ustanowiona przez Fundatora spółkę DuoLife sp. z o.o. aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Truszkiewicza w Kancelarii
Notarialnej w Krakowie, przy ul. Rtm. Dunin Wąsowicza 8/5, w dniu 24 listopada
2015 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi
zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Krakowie
4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji są Więckowice k/Krakowa
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§3
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym
jej nazwę.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i
fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego)
(Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz
ogółu społeczności,
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na
prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać
będzie na realizację celów statutowych.
7. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych
formacji społecznych.
8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne
odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach
działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych
celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia
społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację oraz wsparcie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,
biznesowych, szkoleń oraz warsztatów, konferencji, wyjazdów integracyjnych,
w tym również skierowanych do młodzieży;
b) działalność charytatywną – wspierając osoby niepełnosprawne, przewlekle
chore, w podeszłym wieku, bezrobotne, uzależnione lub w inny sposób
marginalizowane lub wykluczone społecznie, poprzez organizację akcji
prospołecznych: szkoleń, warsztatów, wydarzeń rozrywkowych, zbiórek

c)

d)
e)

f)
g)
h)

publicznych, pikników, koncertów itp.;
współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi
oraz instytutami badawczymi oraz wspieranie tych organizacji poprzez
organizację konkursów, imprez edukacyjnych i integracyjnych itp.;
prowadzenie badań w zakresie edukacji, rozrywki, technologii, kultury, nauki,
biznesu i sportu;
wspieranie wybitnych osób, wpływających na pozytywną zmianę świata
poprzez stworzenie im możliwości efektywniejszej pracy, udostępnienie
najnowocześniejszych technologii i źródeł wiedzy, możliwości do
nawiązywania kontaktów;
prowadzenie strony internetowej, bloga oraz profili na portalach
społecznościowych;
prowadzenie redakcji prasowej;
inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a) PKD 88.99.Z pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) PKD 88.99.Z wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) PKD 94.99.Z działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) PKD 88.99.Z działalności charytatywnej;
e) PKD 94.99.Z podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
f) PKD 94.99.Zdziałalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;
g) PKD 88.10.Z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) PKD 88.99.Zpromocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) PKD 94.99.Z działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) PKD 88.10.Z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) PKD 94.99.Z działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych;
l) PKD 85.5 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
m) PKD 94.99.Z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
n) PKD 94.99.Z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
o) PKD 79.12.Z turystyki i krajoznawstwa;
p) PKD 94.99.Z upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
q) PKD 88.99.Z pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
r) PKD 94.99.Z upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

s) PKD 94.99.Z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
t) PKD 94.99.Z promocji i organizacji wolontariatu;
u) PKD 94.99.Z pomocy Polonii i Polakom za granicą;
v) PKD 94.99.Z działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
w) PKD 94.99.Z promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
x) PKD 88.99.Z działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
y) PKD 88.99.Z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
§7
Działalność gospodarcza Fundacji
Zakres działalności Fundacji obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach;
PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach;
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet;
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami;

17. PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
18. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
19. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
20. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
21. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
22. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność;
23. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
24. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
25. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;
26. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
27. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych;
28. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych;
29. PKD 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
30. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
31. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
32. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
33. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych;
34. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
35. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
36. PKD 86.2
Praktyka lekarska;
37. PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
38. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
39. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
40. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
§8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z 2007 roku.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku
publicznego prowadzonej przez Fundacje.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej
przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 złotych
(dwadzieścia tysięcy złotych) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe,
nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundusz założycielski zostaje podzielony w następujący sposób:
a) 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) na realizację celów
statutowych Fundacji
b) 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) złotych na działalność
gospodarczą Fundacji.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, datków, subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym w szczególności z
konferencji, szkoleń i eventów;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
e) działalności gospodarczej;
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
g) odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego;
h) wpłat 1% podatku od podatników.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, 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. 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, ze stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a)
udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b)
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji 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,
c)
wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
d)
zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji
oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a)
Rada Fundacji,
b)
Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają
wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania
danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Rada Fundacji
§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą członkowie organu
reprezentacji Fundatora (członkowie zarządu).
4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
6. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z
Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje, odpowiednio
na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej – z chwilą uprawomocnienia się wyroku
c) śmierci członka Rady.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone
osoby z głosem doradczym.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b) Ocena pracy Zarządu.
c) Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz
finansowych.
d) Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
Rada Fundacji
§ 16

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a)
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
b)
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu osób powoływanych przez
Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Rada Fundacji powołuje spośród członków zarządu Prezesa Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej – z chwilą uprawomocnienia się wyroku
c) śmierci członka Zarządu.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych
Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania
osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, k)
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów
Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.
6. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 19
1. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja fundacji jest
jednoosobowa.
2. Jeżeli zarząd nie jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z
zastrzeżeniem ust. 3, składają dwaj członkowie Zarządu.
3. Do zaciągnięcia zobowiązania przez Fundacje nieprzewyższającego kwoty
10.000,00 złotych lub rozporządzenia przez nią mieniem o wartości
nieprzekraczającej tej kwoty wystarczy działanie jednego członka Zarządu
Fundacji. W przypadku świadczeń okresowych uwzględnia się ich sumę za
okres roku.
Zmiana Statutu

§ 20
1. Rada Fundacji może dokonać zmiany statutu fundacji, a także celów fundacji
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim. Powyższych zmian Rada Fundacji dokonuje bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Rada Fundacji może tworzyć obok zarządu nowe organy fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 21
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.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
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.
Postanowienia końcowe
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezes Fundacji
Norbert Janeczek

