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AKT POWOŁANIA FUNDACJI I NADANIA  
STATUTU FUNDACJI 

 
!" Ksiądz Proboszcz dr Andrzej Latoń działający w imieniu Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda w Kaliszu – zwanej dalej „Fundatorem” – 
oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą „Fundacja Światło i Sól”, zwaną dalej 
„Fundacją”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

#" Fundatorem Fundacji jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu.---- 
Rozdział I  

Postanowienia Ogólne 
§ 1 

!" Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) oraz niniejszego Statutu.------------------------------------------ 

#" Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej 
Polskiej.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2 

!" Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości 
ogólnoludzkie, narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące 
zdrowiu i szczęściu każdego człowieka.----------------------------------------------------	

#" Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw 
i wolności człowieka.----------------------------------------------------------------------	

$" Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia 
osób bez względu na stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poziom intelektualny 
i status społeczny.-------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 3 

!" Fundacja ma osobowość prawną.------------------------------------------------- 
#" Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz.----------------------------------------------- 
$" Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 4 

!" Fundację powołano na czas nieokreślony.------------------------------------------ 
#" Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
$" Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy „Światło i Sól”, oraz 
odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.------------------------------------------- 
%" Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej misję 

lub nazwę.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 5 
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, 
medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami 
i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub 
celów obranych przez Fundację.----------------------------------------------------------------- 
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§ 6 
!" Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji 

społecznych.------------------------------------------------------------------------------------ 
#" Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach działania i dopuszczonych prawem polskim.----------------------- 
 

Rozdział II 
Cele statutowe i zasady działania Fundacji 

§ 7 
Celami Fundacji w szczególności są:---------------------------------------------------- 

!& krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii 
i Kościoła Rzymskokatolickiego,	

#& propagowanie kultu św. Józefa i św. Gotarda,	
$& wspieranie i organizowanie działalności charytatywnej, opiekuńczej, 

oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, 
budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków,	

%& przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i zagrożeniom 
bezpieczeństwa publicznego,	

'& promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych, a także aktywnego 
stylu życia, wolnego od uzależnień,	

(& podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,	

)& pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym 
i społecznym,	

*& działalność na rzecz readaptacji społecznej,	
+& działalność terapeutyczno – psychologiczna,	
!,& działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,	
!!& działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,	
!#& działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,	
!$& działalność na rzecz imigrantów i uchodźców,	
!%& działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,	
!'& działania na rzecz tolerancji, równości społecznej i demokracji,	
!(& upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich,	
!)& działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 
!*& działania wspierające rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącej 

podstawowym środowiskiem wychowawczym,	
!+& działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich praw, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży,	
#,& działania na rzecz godnej starości,	
#!& działania w zakresie ekologii i na rzecz opieki nad zwierzętami,	
##& działania na rzecz rozwiązywania konfliktów bez przemocy i działania 

mediacyjne,	
#$& promowanie i organizacja wolontariatu,	
#%& promowanie wartości życia i rodziny,	
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#'& udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa.	

§ 8 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:--------------------------------------------------- 

!& prowadzenie działań ewangelizacyjnych i misyjnych, 
#& prowadzenie centrum wolontariatu, 
$& organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do niesienia 
pomocy społecznej, terapeutycznej, psychologicznej, medycznej, prawnej 
i duszpasterskiej, 
%&  niesienie pomocy materialnej, psychologicznej i duchowej, 
'&  pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do 
realizacji zadań statutowych, 
(&  organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, 
a w szczególności dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, 
niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym i samotnym oraz przeżywającym inne 
trudności, 
)& prowadzenie działalności informacyjnej, również w Internecie, w tym 
prowadzenie kampanii reklamowych, promocyjnych i edukacyjnych w celu 
rozpowszechniania działań Fundacji oraz dla pozyskiwania środków materialnych, 
*&  stworzenie przestrzeni, która będzie umożliwiała organizację wszelkich 
działań statutowych fundacji, 
+& organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych, osób starszych oraz dla rodzin, 
!,&  organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji, rekolekcji, warsztatów, 
spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i 
innych osób współdziałających z Fundacją lub objętych jej działalnością statutową 
oraz pozostałych form kształcenia przez organizowanie kongresów, forów, spotkań, 
konsultacji, grup wsparcia itp., a także szkoleń kadry profesjonalistów (np. 
psychologów, pedagogów, promotorów zdrowia, prowadzących działania 
wspierające), 
!!&  organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu 
rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku 
różnych dziedzin nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych, 
!#&  sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 
związane z fundacją oraz korzystające z jej działalności, a także przez sprzedaż 
przedmiotów darowizny, 
!$&  współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 
!%&  finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób szczególnie uzdolnionych, 
!'&  organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających na celu 
promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
!(&  organizowanie wydarzeń edukacyjno – kulturalnych, 
!)&  zorganizowanie stacjonarnego domu kultury, 
!*&  zorganizowanie klubo – kawiarni prowadzącej działalność artystyczną, 
kulturalną  i edukacyjną, 
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!+&  zorganizowanie punktów pomocowych dla osób opuszczających jednostki 
penitencjarne, 
#,&  organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, dorosłych, seniorów i 
rodzin prowadzonych w ramach działalności Fundacji w różnych ośrodkach 
artystycznych, oświatowych i kulturalnych, a także w domach dziecka, więzieniach, 
szpitalach, zakładach poprawczych, ośrodkach dla uchodźców i innych placówkach 
wsparcia, opieki i pomocy społecznej, 
#!& współpracę z mniejszościami społecznymi i religijnymi, 
##& współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w kraju i zagranicą, których działalność jest zbieżna 
z działalnością statutową Fundacji, 
#$& wspieranie twórców sztuki oraz menedżerów kultury, 
#%&  wspieranie akcji propagujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień; 
#'&  organizowanie akcji edukacyjnych na rzecz praw kobiet, dzieci i rodziny oraz 
ekologii, 
#(&  zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na 
nośnikach audio i wideo, 
#)&  prowadzenie własnej działalności artystycznej poprzez tworzenie zespołów 
muzycznych oraz współpracę przy tworzeniu różnych form filmowych i reportaży 
propagującego polską tradycję i kulturę,  
#*&  organizowanie akcji charytatywnych, 
#+& realizację innych projektów w zakresie celów statutowych.----------------------- 

§9 
!" Sposoby realizacji celów statutowych, wymienionych w § 8, stanowią przedmiot 

odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.------------------------------ 
#" Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.------------ 
 

§ 10 
Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej.--------------------------------------------------------------- 

    
§11 

!" Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie jej 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”.  

#" Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków organów 
Fundacji pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

$"  Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków organów 
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
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w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio 
ze statutowego celu Fundacji. 

%" Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.------------------------------------------------------------------- 

 
Rozdział III  

Majątek i dochody Fundacji 
§ 12 

!" Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące 
pięćset złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu 
Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 
Fundację w toku jej działania.---------------------------------------------------------- 

#" Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc ------
pięćset złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 zł (jeden ---
tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.---------------------------------------------- 

 
 

§ 13 
!" Dochodami Fundacji w szczególności są:----------------------------------------------	

!&  darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, nawiązki i inne świadczenia od 
osób fizycznych i prawnych, 
#&  dochody z działalności gospodarczej, 
$&  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 
%&  środki ze zbiórek i imprez publicznych, 
'& fundusze i udziały pochodzące z fundacji, spółek, zakładów wytwórczy,   
usługowych itp., 
(&  wpływy z udziału w zyskach osób prawnych i dywidendy, 
)&  środki pomocowe z organizacji krajowych i międzynarodowych, 
*&  środki Unii Europejskiej z różnych programów regionalnych,  
ogólnokrajowych, zgodnych z celami ich przeznaczenia i celami Fundacji, 
+& odsetki bankowe, 
!,& odpłatna działalność statutowa, 
!!& inne źródła, takie jak: granty, tantiemy, dochody ze sprzedaży cegiełek,    
organizowania aukcji, kart rabatowych, loterii fantowych.---------------------------- 

#" Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli 
konkretnego przeznaczenia.------------------------------------------------------------------- 

$" Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.--------------------------------------- 
%" Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.------------- 
'" Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach 
wartościowych.-------------------------------------------------------------------------------- 

§ 14 
 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 
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składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 
długi spadkowe.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rozdział IV  

Organy Fundacji 
A. RADA FUNDACJI 

 
§ 15 

!" Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem stanowiącym, 
nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniotwórczym.---------------------------	

#" Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada 
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady, który zastępuje Przewodniczącego w razie jego 
nieobecności.-------------------------------------------------------------------------------------	

$" Członków Rady powołuje Fundator.--------------------------------------------------------	
%" Członków pierwszego składu Rady wybiera Fundator. Następnych członków Rady 

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 
wybiera Rada.-----------------------------------------------------------------------------------	

'" Kandydatura na członka Rady musi zostać przedstawiona przez Radę Fundatorowi i 
przez niego zaakceptowana. W razie braku akceptacji kandydatury przez Fundatora, 
Rada przedstawia Fundatorowi kolejnego kandydata, aż do momentu zaakceptowania 
kandydatury.------------------------------------------------------------------------------------	

(" W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Uprzednią zgodę na odwołanie 
członka Rady każdorazowo wyraża Fundator. --------------------------------------------	

)" Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:	
!& dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do 

Przewodniczącego Rady,	
#& skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe,	

$& śmierci,	
%& odwołania, o którym mowa w ust. 6.-------------------------------	

*" Członkowie Rady:-----------------------------------------------------------------------	
!& nie mogą być członkami organu zarządzającego Fundacji,----------------------	
#& nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, -----------------	
$& mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

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

+" W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania 
przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby 
w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji 
w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.---------------------------------------------- 
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!," W przypadku braku minimalnej liczby członków Rady na skutek zawieszenia, o 
którym mowa w ust. 9 Rada jest zobligowana uzupełnić swój niepełny skład 
powstały na skutek tego zawieszenia.------------------------------------------------------- 

 
§ 16 

Do kompetencji Rady należy: -----------------------------------------------------------	
!& ocena pracy Zarządu, 	
#& zgłaszanie Fundatorowi konieczności zmiany statutu Fundacji,	
$& wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,	
%& zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, przygotowanych przez 

Zarząd oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego,	
'& podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez Statut do 

kompetencji Rady, 	
(& wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,	
)& nadzór nad działalnością Zarządu, w tym prawo do uchwalenia regulaminu pracy 

Zarządu,	
*& wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji,	
+& opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,	
!,& przyznanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz wybór formy 

i warunków zatrudnienia,	
!!& dokonywanie kontroli finansowej Fundacji, 	
!#& zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego niezależnym instytucjom 

zewnętrznym.--------------------------------------------------------------------------	
 

§17	
!"  Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej Rada podejmuje uchwały 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 
2/3 członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli 
Przewodniczący Rady jest nieobecny.----------------------------------------------------	

#" W szczególnych przypadkach, uchwały Rady mogą być podejmowane 
w trybie obiegowym, tj. z użyciem drogi e-mailowej i/lub środków telekomunikacji 
i/lub wideokomunikacji. W przypadku zastosowania trybu telekomunikacji i/lub 
wideokomunikacji bez użycia e-maili, aby dana uchwała Rady była ważna i 
skuteczna, członkowie Rady biorący udział w trybie telekomunikacji i/lub 
wideokomunikacji zobowiązani są do przesłania do Przewodniczącego Rady, a w 
razie jego nieobecności do Wiceprzewodniczącego Rady e-maili potwierdzających 
przedmiot uchwały i treść swojego głosu w tej kwestii w ciągu 24 godzin od chwili 
odbycia komunikacji przy użyciu powyższych metod. Tryb obiegowy nie dotyczy 
zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji oraz decyzji personalnych.--------	

$. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Członkowie 
Zarządu Fundacji, pełnomocnik Fundatora oraz inne zaproszone osoby. --------- 

%.  Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się zależnie od potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Posiedzenie Rady zwołuje 
Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady 
lub na wniosek Zarządu.------------------------------------------------------------------ 
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§ 18 
!" Członkiem Rady może być: osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub 

przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 	
#" 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. ----	

 
B. ZARZĄD FUNDACJI 

 
§ 19 

!" Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” jest organem zarządzającym Fundacją 
powoływanym przez Fundatora.---------------------------------------------------------	

#" W skład Zarządu wchodzą 3 osoby, w tym Prezes i 2 Członków Zarządu wybieranych 
przez Radę. Warunkiem wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu jest akceptacja 
osoby Prezesa Zarządu przez właściwego Biskupa Diecezjalnego.	

$" Kandydatura na Członka Zarządu musi zostać przedstawiona przez Radę 
Fundatorowi i przez niego zaakceptowana. W razie braku akceptacji kandydatury 
przez Fundatora, Rada przedstawia Fundatorowi kolejnego kandydata, aż do 
momentu zaakceptowania kandydatury.-----------------------------------------------------	

%" Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.-------------------	
'" Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.	
(" Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia te odbywają się 

w zależności od potrzeb.-----------------------------------------------------------------------	
)" Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.---------------------------------------------------	
*" O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.----------	
+" Członkowie	 Zarządu	mogą	pobierać	wynagrodzenie	 z	 tytułu	pełnienia	 swojej	

funkcji	w	Zarządzie.----------------------------------------------------------------------------	
!," Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

Prezesa Zarządu i 1 Członka Zarządu w głosowaniu jawnym. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----------------------------------------	

!!" W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez wszystkich członków Rady. Uprzednią zgodę na odwołanie 
Członka Zarządu każdorazowo wyraża Fundator. -----------------------------------------	

!#" Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:-----------------------------------------------	
!& dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do 

Przewodniczącego Rady,	
#& skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,	
$& śmierci,	
%& odwołania, o którym mowa w ust. 11.----------------------------------	

!$. Członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady bez prawa głosu 
stanowiącego. Jeżeli obrady Rady dotyczą bezpośrednio członka Zarządu, członek ten 
ma prawo jedynie do złożenie pisemnego i/lub ustnego oświadczenia podczas obrad 
Rady, bez prawa dalszego pozostania na tych obradach.-----------------------------------	
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§ 20 

!" Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.--------- 

#" Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich ustaleń w sprawach nie 
zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami Statutu, do uprawnień Rady, w tym w 
szczególności:----------------------------------------------------------------------------------- 

!&   realizacja celów statutowych, 
#& sporządzanie planów pracy i budżetów, 
$& sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji, 
%& zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, 
'& rozpatrywanie tematów i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do 

Zarządu przez Radę, 
(& ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji. 
$" Do końca kwietnia każdego roku Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie 

z działalności Fundacji.------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

§ 21 
!" Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach ---------------

majątkowych, uprawniony jest: -------------------------------------------------------------- 
!& w sprawach zobowiązań pieniężnych nieprzekraczających kwoty 

100.000 zł – Prezes Zarządu samodzielnie,---------------------------- 
#& we wszystkich pozostałych sprawach – dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.------------------------------------------------------ 
#" Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników do poszczególnych czynności lub 

do określonego rodzaju czynności.----------------------------------------------------------- 
$" Pełnomocnik działający w granicach umocowania może składać oświadczenia woli 

jednoosobowo, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.----------------- 
%" W sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

wypowiada się Prezes Zarządu.-------------------------------------------------------------- 

 
Rozdział V  

Rodzaje działalności Fundacji 
     

§ 22 
Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność 
gospodarczą.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 23 

!" Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.  
#" Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na 

zasadach prawem określonych.-------------------------------------------------------------- 
 

§24 
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!" Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, 
że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej. 

#" Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność 
statutową Fundacji.----------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 25 

!" Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.----------------------------------------------- 

#" Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych.------------------------------------------------------------- 

$" Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z 
udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych 
przepisach.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 26 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach, 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):-------------------------------------- 
13.92.Z produkcja wyrobów tekstylnych, 
18.20.Z poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
47.19.Z handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi, 
47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 
47.63.Z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 
47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet,  
47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami, 
58.11.Z wydawanie książek, 
58.13.Z wydawanie gazet, 
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, 
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,  
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, 
59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 
programami telewizyjnymi,  
 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
63.12.Z działalność portali internetowych, 
63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
73.1      reklama, 
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,  
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74.20.Z działalność fotograficzna,  
74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych, 
79.1      działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 
oraz pozostała działalność usługowa, 
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,  
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
85.60.Z działalność wspomagająca edukację, 
87.20.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych, 
88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 
90.0   działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,  
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza, 
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych, 
93.01     działalność związana ze sportem, 
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.------------------------------- 

 
§ 27 

!" Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację. 
#" W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową 

i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.----- 
 

Rozdział VI  
Postanowienia Końcowe 

 
§ 28 

!" Fundacja może ulec likwidacji wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz 
majątku Fundacji.------------------------------------------------------------------------------ 

#" Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, większością 2/3 głosów, w obecności co 
najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.------------------------------------ 

$" Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej. 
%" Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie 

przekazany na własność Fundatorowi z przeznaczeniem wyłącznie na cele określone 
w niniejszym statucie.-------------------------------------------------------------------------- 

'" Fundacja działa w ścisłej współpracy z Fundatorem.------------------------------------- 
§ 29 

$" Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator.------------------------------------------- 
%" Zmiany Statutu Fundacji mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 
§ 30 
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!" Fundacja może się połączyć z inną fundacją. ---------------------------------------------- 
#" Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku mogłyby ulec 

istotnej zmianie cele Fundacji.--------------------------------------------------------------- 
$" W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Rada, przy 

obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.------------------------- 
 

§ 31 
Fundacja jest samodzielnym podmiotem w rozumieniu prawa powszechnego 
i kościelnego, dlatego: 
!& Fundacja posiada autonomię w zakresie prowadzenia działalności Fundacji 

i niezależność materialną wobec Fundatora,------------------------------------------- 
#& Fundator nie odpowiada materialnie, ani w żaden inny sposób za decyzje 

i działania Fundacji.------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 32 
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej 
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.------------------------------------------------ 

 
 

§ 33 
!" 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.-----------	

#" Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd.------------	
 

 


