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Fundacja SENTIO, zwana w dalszej treści Statutu ”Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę Piasecką, działa 

na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) 

oraz niniejszego Statutu.

STATUT 
FUNDACJI SENTIO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realiza-

cji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.                       .

Siedzibą Fundacji jest Poznań.                                                                                                                    .

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

1.

2. 

Fundacja posiada osobowość prawną.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. 

§ 3

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: Fundacja Sentio.                                         .

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy 

w językach obcych.                                                                                                                                     .

1.

2. 

§ 4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Fundacja może 

tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, jak też uczestniczyć w krajowych i zagranicznych podmiotach 

będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. Zasady 

działania poszczególnych placówek, oddziałów, przedstawicielstw będą regulować ich Regulaminy 

przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd.                                                                                                        .

§ 5

1.

2. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działalności Fundacji.                                   .

§ 6
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§ 7

Podstawowym celem Fundacji są: 1. 

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży, ludzi starszych,  chorych i samotnych, osób 

niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych, 

bezrobotnych, ubogich,                                                                                                                       .

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,                                  .

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka;                                                                                                                                                .

niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,                                                           .

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,                                                                .

udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży i dzieciom w uprawianiu wszelkich dziedzin z zakresu 

kultury, sztuki, nauki, turystyki i sportu;                                                                                                 .

wspieranie kultury w Polsce i na świecie,                                                                                            .

wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej,                                           .

wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury,                                             .

promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze,                                                                .

działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,                                   .

promocja młodych talentów,                                                                                                              .

działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,                                                           .

działalność sportowo-rekreacyjna,                                                                                                     .

promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,                                                                                   .

działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej,                                                                       .

działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób,                  .

w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,                                           .

działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,                                                         . 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie  działalności sportowo-rekrea-

cyjnej,                                                                                                                                                   .

udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,                                                                  .

udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,                                .

udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą,                                                                                                                                         .

promocja i organizacja wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz reali-

zacji celów Fundacji;                                                                                                                           .

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrówny-

wanie szans tych rodzin i osób,                                                                                                          . 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 

działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich,                         .

działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.                                                                          .

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje w szczególności poprzez: 

pomoc finansową i rzeczową, 

uczestnictwo, organizowanie i finansowanie imprez lub wydarzeń kulturalnych, artystycznych, 

sportowych i rekreacyjnych,

organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, sympoz-

2. 

a)

b)

c)
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jów i konferencji oraz ich finansowanie,                                                                                              .

sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i nauki;

finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla uzdolnionych dzieci 

i młodzieży,                                                                                                                                          .

pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym,                                                                                        .

organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-

nych i trudnych środowisk (zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia 

sportowe),                                                                                                                                           .

organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z różnych  dziedzin,                                        .

powoływanie drużyn sportowych,                                                                                                       .

organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,                                                            .

organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, w tym porad 

psychologiczno - pedagogicznych, psychiatrycznych, prawnych, konsultacji i terapii z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń rozwojowych, przezwyciężania trudności wycho-

wawczych,                                                                                                                                            .

organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

porad psychologiczno - pedagogicznych, psychiatrycznych, prawnych, konsultacji i terapii, 

prowadzenie telefonu zaufania,                                                                                                          .

prowadzenie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup  wsparcia,                                  .

organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport 

i rekreację oraz ich finansowanie,                                                                                                       .

organizowanie, finansowanie stypendiów, szkoleń, zajęć, seminariów, konferencji, spotkań, publika-

cji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali, działań promocyjnych i informacyjnych, 

wydawnictw, wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli, projekcji, wspieranie instytucji 

kulturalnych i naukowych, kampanie informacyjne i społeczne,                                                        .

prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych,                                                  .

pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych,                                                                 .

promowanie twórców, promowanie nowych artystów w każdej dziedzinie kultury i sztuki, z Polski 

i zza granicy,                                                                                                                                        .

fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą,                              .

fundowanie nagród, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac naukowych, wydawniczych,

organizowanie programów edukacyjnych, programów pomocy placówkom naukowym, 

instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów 

Fundacji,                                                                                                                                              .

organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe 

w zakresie celów Fundacji,                                                                                                                  .

uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych 

z celami Fundacji;                                                                                                                               .

współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicz-

nymi, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji,                                                                 .

promowanie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia,                                                          .

organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,                               .

bb)promocję idei wolontariatu,                                                                                                          .

cc)upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych 

lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, 

radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)
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Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współpracować z organami samorządu tery-

torialnego, organami władzy i administracji państwowej, oraz wszelkimi organizacjami, stowarzysze-

niami,  instytucjami, przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi, których działalność zbieżna jest 

z celami Fundacji lub umożliwi realizację przyjętych celów.                                                                       .

3. 

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 8

Działalność statutowa prowadzona przez Fundację nosi cechy działalności pożytku publicznego, 

o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność ta jest wy-

łączną statutową działalnością Fundacji.                                                                                                   .

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna bądź odpłatna w rozu-

mieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                       .

Fundacja może w ramach prowadzonej działalności statutowej udzielać pomocy społecznej w rozu-

mieniu ustawy o pomocy społecznej.                                                                                                        .

1. 

2.

3.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

dochody z operacji finansowych; 

subwencje, darowizny, spadki, zapisy; 

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji; 

dotacje ze środków państwowych, samorządu terytorialnego oraz funduszy Unii Europejskiej 

i innych funduszy celowych; 

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

g) aukcji internetowych,

h) inne dochody. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomo-

ści inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.                                                    .

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną 3.000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, zaś na prowadzenie działalności gospo-

darczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 

Dochodami Fundacji są:                                                                                                                             .

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji. o ile ofiarodawcy 

nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami 

statutowymi Fundacji.                                                                                                                                 .

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 ewentualne długi spadkowe.                             .

Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację wszystkich 

celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji.                                  .

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny jednorazowo lub łącznie, 

w wysokości 10 000 złotych, lub w inny sposób znacząco wesprą Fundację może być przyznany tytuł 

Sponsora Fundacji, który nadaje Rada Fundacji.                                                                                           .

§ 10
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:                                                                                                                               .

  I.  Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór na działalnością Fundacji,                                               .

  II.  Zarząd Fundacji – organ zarządzający.                                                                                               .

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z człon-

kami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia.                                                                                                                                               .

Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

odpowiednio Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.                                                      .

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak doma-

gać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji.                     .

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.                                                    .

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.                                                                                 .

Rada Fundacji

§ 12

Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji i jej Zarządu.                         .

Członkami Rady Fundacji mogą być tylko osoby fizyczne. Założyciele lub Rada Fundacji mogą jednak 

zwrócić się do osób prawnych lub organizacji nie posiadających osobowości prawnej o wskazanie ich 

przedstawicieli w Radzie Fundacji.                                                                                                              .

Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej.                                                                                                                                           .

1. 

2.

3.

Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.                                                                                              .

W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 10 członków,                                                                                .

Rada Fundacji może także, w drodze jednomyślnej uchwały powołać do swego grona osoby fizyczne 

lub przedstawicieli osób prawnych, które:                                                                                                  .

  a)  dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;                                               .

  b)  zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji;                                               .

  c)  w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.                                                                             .

Kadencja Rady trwa 5 lat. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora, który go 

powołał lub jednomyślną uchwałą Rady. Odwoływany członek Rady nie bierze udziału w głosowaniu. 

O upływie kadencji Członków Rady Przewodniczący Rady zawiadamia niezwłocznie Fundatora zgłasza-

jąc jednocześnie wniosek o dokonanie wyboru Członków Rady na nową kadencję.                                .

§ 13

1. 

2.

3.

4.

5.

§ 14

W oparciu o treść § 13 ust. 1 Statutu Fundator niniejszym powołuje pierwszy skład Rady Fundacji w na-

stępującym składzie:                                                                                                                                      .

Joanna Bielawska - Przewodniczący Rady Fundacji, 

Olga Tronina – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji,

Agnieszka Glińska  - Członek Rady Fundacji.

1. 

2.

3.
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1. 

2.

§ 15

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

§ 18

1. 

2.

Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego inny Członek Rady Fundacji.                      .

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybierają członkowie Rady Fundacji spo-

śród siebie, z wyjątkiem pierwszego składu Rady, ustanowionego aktem założenia Fundacji.                 .

§ 16

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

kontrola działalności Zarządu Fundacji i sprawowanie nad nim stałego nadzoru;                           .

uchwalanie zmian statutu Fundacji;                                                                                                  .

zatwierdzanie okresowych, rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;                        .

zatwierdzanie budżetu Fundacji;                                                                                                        .

udzielanie Zarządowi Fundacji zezwolenia na wydatkowanie środków Fundacji oraz składnie 

oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, jeśli wartość przedmiotu 

czynności prawnej przekroczy kwotę 50.000,00 złotych; jeśli wartość ta wynosi od 30.000,00 zł 

do 50.000,00 zł zezwolenia udziela Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji; 

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udziele-

nie mu absolutorium;                                                                                                                         .

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i Fundacji;                                                           .

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, lub podjętych z własnej inicjatywy. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na sześć miesięcy.                                                                                                                                      .

Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wnio-

sek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.                                                                     .

Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodni-

czący bądź członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków 

Rady Fundacji.                                                                                                                                             .

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicz-

nie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie 

się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicz-

nie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.                                                                  .

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator 

lub inne zaproszone przez nią osoby.                                                                                                         .

§ 17

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wy-

magana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego.                                                                                                                            .

W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, 

lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.                                                                           .

Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.                                                                                           .

Protokół powinien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, 

porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne powinny być 

§ 19

1. 

2.
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3.

4.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

§ 24

1. 

2.

3.

1. 

2.

 zamieszczone w protokole.                                                                                                                        .

Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków 

Rady Fundacji.                                                                                                                                            .

Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Fundacji są przechowywane w siedzibie Fundacji.                     .

§ 20

Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje obowiązki osobiście.                                                              .

Rada Fundacji może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czyn-

ności nadzorczych.                                                                                                                                     .

1.

2.

Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator.                                                                                        .

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób.                                                                                   .

Fundator może zostać Członkiem Zarządu.                                                                                                .

Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.                                                                                                   .

Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu Fundacji. 

Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.                                    
 

.

Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w szczególności w przypadku:                                      .

Zarząd Fundacji

§ 21

choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,                                          .

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,                                                                           .

istotnego naruszenia postanowień Statutu.                                                                                        .

a)

b)

c)

d)

W oparciu o treść § 21 ust. 1 Statutu Fundator niniejszym powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji 

w następującym składzie:                                                                                                                              .

§ 22

Magdalena Kasperowicz - Prezes Zarządu Fundacji,

Anna Różalska - Wiceprezes Zarządu Fundacji,

Karolina Radwańska - Członek Zarządu Fundacji.

§ 23

Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu 

1. 

2.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Fundacji odpowiada za realizację jej celów statutowych i reprezentuje ją na zewnątrz.              .

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji. W szcze-

gólności do kompetencji Zarządu Fundacji należą następujące sprawy:                                                 .

§ 25

aktywna współpraca z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, wszelkimi organizacja-

mi i instytucjami, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Fundacji.                                       . 

zabieganie o pozyskanie środków na realizacje celu statutowego Fundacji, w tym zwłaszcza dota-

cje państwowe, samorządu terytorialnego, środki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy 

celowych,                                                                                                                                             .

a)

b)
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§ 28

1. 

2.

3.

4.

1.

2.

§ 26

opracowanie okresowych, rocznych i wieloletnich planów jej działania, zapewniających realizację 

celu Fundacji,                                                                                                                                      .

organizowanie przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia celu Fundacji,                                     .

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,                                                                             .

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,                                                                                        .

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, i zapisów,                                                                    .

powoływanie konsultantów i doradców w zakresie spraw należących do zadań Fundacji,

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji 

oraz konsultantów i doradców,                                                                                                           .

określanie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania pracowników na poszczególnych stano-

wiskach pracy, w tym również powoływania jednostek i komórek organizacyjnych,                         .

określanie zasad zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników oraz praw i obowiązków 

pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy,                                                                                        .

ustanawianie prokurentów lub pełnomocników Fundacji,                                                                 .

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.                                                                                        .

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Z zastrzeżeniem § 16 lit. f Statutu w przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.                                                                                           .

W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu 

albo inny członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.                                                           .

§ 27

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.                                                                  .

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady 

Fundacji albo innego członka Zarządu.                                                                                                       .

Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, 

elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się 

wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie 

uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes 

a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu 

Fundacji.                                                                                                                                                      .

W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Rady Fundacji. 

1.

2.

3.

4.

5.

Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane lub nagrywane w cyfrowym systemie audio.

Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu. datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek 

obrad, treść podjętych uchwal i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone 

w protokole.                                                                                                                                                 .

Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków 

Zarządu. W przypadku posiedzenia on-line, dopuszcza się podpis w postaci oświadczenia głosowego, 

które jest cyfrowym nagraniem audio.                                                                                                       .

Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji przechowywane są w siedzibie Fundacji.                .
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1.

2.

§ 29

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatora.                        .

Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, 

bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.                                               .

Rozdział VI

Gospodarka finansowa fundacji

§ 30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);                                                                                                               .

pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);                                                                                                        .

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19);            .

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91);            .

wydawanie książek (PKD 58.11.Z);                                                                                                           .

wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);                                                                                                             .

wydawanie czasopism i pozostałych periodyko�w (PKD 58.14.Z);                                                        .

pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);                                                                                  .

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);                                           .

przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(PKD 63.11.Z);                                                                                                                                            .

działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);                                                                                     .

działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);                                                                                 .

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);                                                 .

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(PKD 72.19.Z);                                                                                                                                          .

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 

działalnos�ć agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);                                                                                  .

badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);                                                                                      .

działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);                                                                                                .

działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);                                                                           .

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 74.90.Z);                                                                                                                                         .

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim (PKD 77.40.Z);                                                                                                                        .

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z); 

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);                                                                                .

Rozdział VII

Działalność gospodarcza fundacji

§ 31

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

działalność gospodarczą  sklasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.                             .

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:                               .

1.

2.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

1.

2.

3.

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresoẃ (PKD 82.30.Z);                                 .

kierowanie w zakresie działalnosći związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi 

usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z);                                 .

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);              .

pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);                                                                        .

pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59);                                            .

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);                        .

działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);                                                                            .

pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osob́ w podeszłym wieku i osob́ niepełnosprawnych 

(PKD 88.10.Z);                                                                                                                                          .

pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z); 

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);                                                              .

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);                               .

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);                         .

artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);                                                                     .

działalność archiwów (PKD 91.01.B);                                                                                                       .

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).                                                            .

Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą według opracowywanych planów.                       .

Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej 

przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.                                                                     .

Fundacja nie może:                                                                                                                                    . 

§ 32

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, 

członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób. z którymi pracownicy 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”,                                                                         .

przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przeka-

zanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,                                                   .

wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób blis-

kich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika ze statutowego celu Fundacji,                                                                                                 .

dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.             .

a)

b)

c)

d)

§ 33

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzą-

cych działalność zbieżną z celem Fundacji a także przyjmować od darczyńców darowizny celowe 

i przeznaczać je na cele wskazane przez tych darczyńców pod warunkiem że część tych darowizn 

zostanie przeznaczona na cel określony w § 7.                                                                                          .

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach 

prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasa-

dach określonych w stosownych przepisach.                                                                                            .

1.

2.
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1.

2.

§ 34

§ 36

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać 

pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku praw-

nego wykonywanie określonych zadań lub czynności.                                                                              .

Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd 

Fundacji.                                                                                                                                                      .

Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator. 

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 35

1.

2.

Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

Połączenie nie może nastąpić, gdy w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 

Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. 

1.

2.

3.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczer-

pania się jej środków finansowych i majątku.                                                                                            .

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.                                                                                    .

Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.                                   .

Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele wskazane w treści art. 1 ustawy 

o fundacjach. Decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie Rada Fundacji w drodze jednogłośnej 

uchwały.                                                                                                                                                      .

1.

2.

3.

4.

§ 37

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 30 sierpnia każdego roku sprawozdanie ze 

swej działalności za rok ubiegły.                                                                                                                     . 

§ 38

§ 39

Koszty poniesione w związku z rejestracją Fundacji w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecz-

nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

ponosi Fundacja.                                                                                                                                            .

 Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.                               .
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