
STATUT

FUNDACJI POLAND BUSINESS RUN

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY USTALONY

PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI

NA DZIEŃ 20 KWIETNIA  2017 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2017
Zarządu Fundacji Poland Business Run z
dnia  20  kwietnia  2017  roku
w  sprawie  ustalenia  tekstu  jednolitego
statutu Fundacji Poland Business Run



ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Agnieszka  Pleti,  zwana  dalej  Fundatorem,  zgodnie  z  treścią  Aktu Ustanowienia  Fundacji,
sporządzonego w dniu 25 kwietnia 2016 roku przez notariusza Mariusza Łukasika w Kancelarii
Notarialnej  w Krakowie  rep.  A nr  6643/2013ustanowiła  fundację  („Fundacja”),  dla  której  na
podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U.2016.40)
ustala niniejszy statut („Statut”).

2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Poland Business Run.
2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go

podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja  uzyskuje  osobowość  prawną  z  chwilą  wpisania  jej  do  Krajowego  Rejestru

Sądowego.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, spółdzielnie socjalne, a także
przystępować do spółek innych fundacji.

2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania
zarówno w Polsce jak i za granicą.

Art. 5

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6

Głównymi celami działania Fundacji są:
1) wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych;
2) aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania

integracyjne w tym zakresie;
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3) pomoc  osobom  niepełnosprawnym,  chorym,  zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  
i socjalnym;

4) działalność charytatywna i prospołeczna;
5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
6) promocja i organizacja wolontariatu;
7) aktywizacja  podmiotów  gospodarczych  w  ramach  realizacji  koncepcji  społecznej

odpowiedzialności biznesu poprzez współpracę w realizacji celów Fundacji;
8) działalność w zakresie kultury fizycznej  i  sportu,  dobroczynności,  rehabilitacji  zawodowej

i społecznej inwalidów;
9) działalnośśćś  związana z rehabilitaćją rolnikoś w i ośoś b po wypadkaćh rolnićzyćh  oraz rehabilitaćją

ośoś b w wieku podeśzłym;
10) integraćja śśrodowiśka bizneśowego;
11) udzielanie wśparćia finanśowego fundaćjom oraz śtowarzyśzeniom.

Art. 7

1. Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób:
1) w  zakresie  wspierania  i  promocji  dokonań  sportowych  osób  niepełnosprawnych  poprzez

m.in.:

 organizację  integracyjnych  zawodów,  wydarzeń  sportowych,  podróżniczych
i survivalowych;

 działalność wydawniczą i edytorską promującą sport osób niepełnosprawnych;

 współpracę  z  producentami  sprzętu  specjalizowanego  i  wyposażenia,  klubami,
stowarzyszeniami i mediami – zainteresowanymi promocją i zaangażowaniem w sport
i aktywizację ruchową osób niepełnosprawnych;

 marketing  sportowy  pojmowany  jako:  opieka  nad  para-olimpijczykami  
i  niepełnosprawnymi  amatorami  sportu,  consulting  indywidualny  dla  zawodników,
wdrażanie systemów stypendialno-pomocowych;

 upowszechnianie  idei  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  i  angażowanie  środowisk
biznesowych w działanie na rzecz społeczności lokalnych oraz środowisk potrzebujących
wsparcia;

2) w zakresie aktywizacji osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
i działań integracyjnych w tej sferze poprzez m.in.:

 wyszukiwanie  i  lobbing  w  środowisku  osób  pełnosprawnych  i  firm  komercyjnych
zainteresowanych  aktywnością  i  filantropią  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych
i potrzebujących wsparcia materialnego, merytorycznego i psychicznego;

 tworzenie grup przyjaciół,  sponsorów i darczyńców nastawionych na stałą współpracę
z Fundacją i służących pomocą w jej działaniach statutowych;

 aktywne współuczestnictwo tychże podmiotów w wydarzeniach organizowanych przez
Fundację na rzecz podopiecznych;

 rozwój  form  wolontariatu  pracowniczego  w  organizacjach  współpracujących
i współorganizujących wydarzenie Poland Business Run („PBR”);

3) w  zakresie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym,  chorym,  zagrożonym  wykluczeniem
społecznym i socjalnym poprzez m.in.:

 pomoc rzeczową i finansową dla wyżej wymienionej grupy docelowej beneficjentów;

 doradztwo  i  pomoc  merytoryczną  w  ubieganiu  sie  o  pomoc  instytucji   w  tym  celu
powołanych;
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 reprezentacja i pośredniczenie w relacjach potrzebujący – darczyńcy;

 ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstw społecznych i zatrudniania osób zagrożonych
wykluczeniem;

 likwidowanie uprzedzeń i barier wobec osób niepełnosprawnych;
4) w zakresie działalności charytatywnej i prospołecznej poprzez m.in.:

 działalność fundraisingową (pozyskującą pomoc i wsparcie);

 organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą;

 pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;

 współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego i organizacji  pozarządowych
w  promocji  dokonań  osób  niepełnosprawnych  i  zapewniania  im  godnych  warunków
realizacji;

 rozwój inicjatywy PBR o nowe miasta i formy aktywności sportowej oraz działanie poza
granicami Polski;

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez m.in.:

 organizowanie  integracyjnych  spotkań  artystycznych,  warsztatów  branżowych
i hobbystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych;

 animowanie  i  wspieranie  programów  edukacyjnych  zapewniających  bezpieczeństwo
młodzieży w górach i w trakcie wypoczynku;

 wdrażanie edukacji ekologicznej i propagowanie zdrowego stylu życia;

 szkolenia dla organizacji pozarządowych i współpraca z organizacjami non-profit z kraju
i zza granicy;

 zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe ze szczególnym uwzględnieniem animaterapii;

 współpracę z  placówkami  szkolno-wychowawczymi w zakresie  aktywności  sportowej
oraz zwiększania samodzielności młodzieży, przede wszystkim niepełnosprawnej;

 upowszechnianie  idei  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  i  angażowanie  środowisk
biznesowych  w  działanie  na  rzecz  społeczności  lokalnych,  środowisk  potrzebujących
wsparcia;

6) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez m.in.:

 wspieranie działań samorządów szkolnych i uczelnianych w tym zakresie;

 promocje wolontariatu pracowniczego;

 współorganizowanie  spotkań  i  wydarzeń  integracyjnych  opartych  na  zaangażowaniu
wolontariuszy;

2. Fundacja realizuje swoje cele opisane w artykule 6 także poprzez:
1) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, w Polsce i za

granicą;
2) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

3. Działalność  Fundacji  w  zakresie  wskazanym  w  niniejszym  artykule  będzie  prowadzona
odpłatnie
i nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 8
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1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000,00 (dwa
tysiące) złotych wniesiona przez Fundatora.

2. Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Majątek Fundacji  stanowią ponadto środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości
i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

4. Nadwyżkę  przychodów  nad  kosztami  Fundacja  przeznacza  na  działalność  pożytku
publicznego zakreśloną postanowieniami niniejszego Statutu, w tym w szczególności wynikającą z
Rozdziału II Statutu (Cele i zasady działania Fundacji).

Art. 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 10

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
1) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
2) subwencje osób prawnych;
3) dochody z aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
4) dochody  z  majątku  ruchomego  i  nieruchomego  oraz  praw  majątkowych  przekazanych

Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
5) dochody z odpłatnej działalności statutowej;
6) dochody z działalności gospodarczej;
7) środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

2. Cała  nadwyżka  przychodów  nad  kosztami  Fundacji  będzie  przeznaczana  na  działalność
pożytku publicznego, poprzez realizację celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu,
chyba że, w stosunku do przekazanych środków, darczyńcy lub spadkodawcy postanowią inaczej.

3. W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  jej  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.

Art. 11

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie
w okresie  jednego  roku  równowartość  kwoty  5.000,00  (pięć  tysięcy)  Euro  obliczonej  według
średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub
do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.

2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji”, Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale

honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym  osobowości  prawnej,  zasłużonym  w  realizacji  celów  Fundacji  lub  dla  samej
Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
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Art. 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 
2. Działalność  gospodarcza  może  być  prowadzona  przez  Fundację  samodzielnie  bądź

we  współdziałaniu  z  innymi  podmiotami  w  kraju  i  za  granicą,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  w  szczególności  z  uwzględnieniem  aktualnych  przepisów  dotyczących  statusu
organizacji pożytku publicznego. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
2) Sprzedaż  detaliczna  gazet  i  artykułów  piśmiennych  prowadzona  w  wyspecjalizowanych

sklepach (47.62.Z);
3) Sprzedazż  detalićzna odziezży prowadzona w wyśpećjalizowanyćh śklepaćh (47.71.Z)
4) Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  medycznych,  włączając  ortopedyczne,  prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);
5) Sprzedazż  detalićzna wyroboś w tekśtylnyćh, odziezży i obuwia prowadzona na śtraganaćh i

targowiśkaćh (47.82.Z)
6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z)
8) Wydawanie książek (58.11.Z);
9) Wydawanie gazet (58.13.Z);
10) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
11) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
13) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
14) Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana

(63.99.Z);
15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
16) Pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  zarządzania

(70.22.Z);
17) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
18) Działalność  związana  z  wyszukiwaniem  miejsc  pracy  i  pozyskiwaniem  pracowników

(78.10.Z);
19) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
20) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
21) Nauka języków obcych (85.59.A);
22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
23) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
24) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
25) Pozostała  działalność  w  zakresie  opieki  zdrowotnej,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana

(86.90.E);
26) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

(87.30.Z);
27) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

(88.10.Z);
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28) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
29) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);
30) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
31) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
32) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);
33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);
34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
36) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z).

Art. 13

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych
określonych w artykule 6 Statutu.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie wyodrębnionej tj. przez zakłady i
inne jednostki organizacyjne zwane dalej „Zakładami”.

3. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. 
4. Zarząd Fundacji  może do prowadzenia  działalności  Fundacji  powołać Dyrektora,  któremu

zostanie  udzielone  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  Fundacji  we  wskazanym  w
pełnomocnictwie zakresie. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu. Zarząd
może odwołać Dyrektora w każdym czasie.

Art. 14

1. Zarząd  może  przeznaczyć  środki  z  majątku  Fundacji  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.

2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE FUNDACJI

Art. 15

Organami Fundacji są:
1) Zarząd,
2) Rada Fundacji,
3) Rada Programowa Fundacji.

Zarząd

Art. 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
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5. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji.
6. Do  czasu  powołania  pierwszego  członka  Rady  Fundacji,  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa

Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
7. Spośród członków Zarządu Rada Fundacji może powołać Prezesa Zarządu, który kieruje pracami

Zarządu. 
8. Członkowie  Zarządu  mogą  pozostawać  w  stosunku  pracy.  Wynagrodzenie  członków  Zarządu

określa Rada Fundacji.  Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany
przez Radę Fundacji.

9. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą:
1) odwołania przez Radę Fundacji;
2) złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu;
3) powołania do pełnienia funkcji członka Rady Fundacji;
4) śmierci członka Zarządu.

Art. 17

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia  pracowników

Fundacji;
5) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nie  przekazanych  do  kompetencji  innych

organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz

likwidacji Fundacji do Rady Fundacji.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego

składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Formy uchwały Zarządu wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
4. O  posiedzeniu  Zarządu  muszą  być  powiadomieni  wszyscy  jego  członkowie,  w  sposób

umożliwiający uczestnictwo w posiedzeniu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących

do zadań Fundacji.
6. Zarząd  może  uchwalić  Regulamin  Zarządu,  regulujący  zasady  zwoływania  oraz  odbywania

posiedzeń Zarządu.

Art. 18

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest
samodzielnie każdy członek Zarządu.

2. Oświadczenia  składane  Fundacji  może  przyjmować  jednoosobowo  członek  Zarządu
lub pełnomocnik Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 19
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1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą

być odwołani w każdym czasie.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Rada  Fundacji  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego  („Przewodniczący  Rady

Fundacji”).

Art. 20

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji  zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji  lub wyznaczony przez

niego członek Rady Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. Członek Rady Fundacji przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą:

1) odwołania przez Fundatora;
2) złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji;
3) powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu;
4) śmierci członka Rady Fundacji.

4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć
do każdego członka Rady Fundacji, w sposób umożliwiający stawiennictwo na posiedzeniu Rady
Fundacji.

5. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu, a także Fundator.
6. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, regulujący zasady zwoływania oraz

odbywania posiedzeń Rady Fundacji.

Art. 21

1. Uchwały Rady Fundacji  zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jej członków.

2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Art. 22

1. Rada Fundacji prowadzi nadzór nad działalnością i finansami Fundacji.
2. Rada Fundacji jest w swych działaniach niezależna i nie podlega poleceniom Zarządu.
3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) kontrola działalności statutowej Fundacji;
2) kontrola gospodarki finansowej Fundacji;
3) zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych

z działalnością Fundacji;
4) wydawanie  opinii  w  istotnych  sprawach  dotyczących  Fundacji,  przedstawionych  przez

Zarząd;
5) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Fundacji  oraz  sprawozdań

finansowych Fundacji przedstawianych przez Zarząd;
6) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działalności;
7) opiniowanie  rocznych i  wieloletnich programów działania  Fundacji,  przedkładanych przez

Zarząd.
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Rada Programowa Fundacji

Art. 23

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej trzech członków.
3. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje oraz odwołuje Rada Fundacji. 
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku:

1) złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Programowej Fundacji;
2) odwołania przez Radę Fundacji;
3) śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

5. Członkami Rady Programowej Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

6. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego („Przewodniczący Rady
Programowej Fundacji”).

7. Przewodniczący  Rady  Programowej  Fundacji  kieruje  pracami  Rady  Programowej  Fundacji,
reprezentuje  Radę  Programową  Fundacji  na  zewnątrz  oraz  zwołuje  i  przewodniczy  zebraniom
Rady Programowej Fundacji.

Art. 24

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę  Programową  Fundacji  zwołuje  Przewodniczący  Rady  Programowej  Fundacji  z  własnej

inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu, Rady Fundacji lub Fundatora.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. Rada Programowa Fundacji  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności  co

najmniej  połowy jej  składu.  Przy  równowadze  głosów decyduje  głos  Przewodniczącego  Rady
Programowej Fundacji.

Art. 25

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii na wniosek Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy w zakresie nadawania

wyróżnień  osobom  szczególnie  zasłużonym  dla  działalności  Fundacji  oraz  w  zakresie
przyznawania  odznak  i  medali  honorowych  osobom  fizycznym  i  prawnym  szczególnie
zasłużonym dla działalności Fundacji;

2) wyrażanie na wniosek Rady Fundacji  opinii  dotyczących wytyczania głównych kierunków
działalności Fundacji; 

3) wyrażanie na wniosek Rady Fundacji opinii dotyczących rocznych i wieloletnich programów
działania Fundacji;

4) wyrażanie na wniosek Rady Fundacji opinii dotyczących zmiany statutu Fundacji, połączenia
z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

Art. 26

Rada Programowa Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
udzielenia informacji dotyczących działalności Fundacji.
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Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Art. 27

1. Członkami  Zarządu  nie  mogą  być  osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo
popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie  mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać  z  członkami  Zarządu  w  związku

małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa
lub podległości służbowej;

2) nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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;

Art. 28

1. Zabronione jest:
1) udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  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 („Osoby Bliskie”);

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób
Bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  w  szczególności,  jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie  majątku  na  rzecz  członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  Osób
Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakup  towarów lub  usług  od  podmiotów,  w których  uczestniczą  członkowie  jej  organów
lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Osoby,  które  działały  w  imieniu  Fundacji  przy  podjęciu  czynności  sprzecznych  z
postanowieniami ust. 1 powyżej, mają obowiązek pokryć szkodę poniesioną przez Fundację. 

Kompetencje Fundatora

Art. 29

1. Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z artykułem 16 ust. 6 Statutu;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
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2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały
na wniosek pozostałych organów Fundacji lub z własnej inicjatywy.

Art. 30

1. Fundator może przekazać swoje kompetencje do powoływania oraz
odwoływania członków organów Fundacji na rzecz Rady Fundacji.

2. W przypadku śmierci  Fundatora,  kompetencje Fundatora przejmuje
Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

Art. 31

1. Zmiana  Statutu  Fundacji,  w  tym zmiana  celów Fundacji  jest  dopuszczalna  wyłącznie  na
zasadach wskazanych w niniejszym artykule.

2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na wniosek Fundatora lub Zarządu i wymaga uchwały
Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosujących członków Rady Fundacji.

3. Tekst jednolity Statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 32

1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Rada Fundacji uchwałą

podjętą większością 2/3 członków Rady Fundacji, na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub
Fundatora.

Art. 33

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku
Fundacji.

Art. 34

1. W przypadku likwidacji Fundacji Rada Fundacji wyznacza likwidatora Fundacji.
2. Majątek  Fundacji,  pozostały  po  jej  likwidacji  zostanie  przekazany  na  rzecz  podmiotu

wskazanego przez likwidatora, z uwzględnieniem celów realizowanych przez Fundację.

Art. 35

1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
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2. W sprawach nienormowanych w treści  Statutu mają  zastosowanie postanowienia  Ustawy  
z  dnia  6  kwietnia  1984 roku o fundacjach (tekst  jednolity  Dz.U.2016.40)  oraz  inne,  aktualnie
obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.
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