STATUT
Chrześcijańskiej Fundacji „Wiara Nadzieja i Miłość” w Chorzowie
(tekst jednolity na dzień 24.07.2018r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 pierwotnie
1. Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez:
Krzysztofa Frankowskiego,
Ireneusza Furmaniaka
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Bańczyk
w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Wolności 16/4, w dniu 06.12.2013r. działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna.
§1 aktualnie
1. Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Frankowskiego i Ireneusza Furmaniaka,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza
Danutę Bańczyk w kancelarii notarialnej w Chorzowie przy ul. Wolności 16/4 w dniu
06.12.2013r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, niniejszego statutu oraz
Pisma Świętego.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister – Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Fundacja nie jest związana z żadnym ruchem politycznym.
§2 pierwotnie
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister ds. polityki społecznej.
§2 aktualnie
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami kraju.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§3 pierwotnie
Siedzibą fundacji jest miasto Chorzów.

§3 aktualnie
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawny, zasłużonym dla
Fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci.
usunięto §4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami kraju.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
usunięto §5
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawny, zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci.
usunięto §6
Podstawą pracy Fundacji w prowadzeniu działalności jest Pismo Święte, które nakazuje pomoc
bliźnim, w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa, bez względu na pochodzenie, narodowość i wyznanie.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
usunięto §7
1. Celami Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia i życia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) wypoczynek dzieci, młodzieży;

14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyka i krajoznawstwo;
18) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
działalność wspomagająca rozwój demokracji;
20) ratownictwo i ochrona ludności;
21) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
22) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
24) promocja i organizacja wolontariatu;
25) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
2. Nadrzędną misją Chrześcijańskiej Fundacji „Wiara Nadzieja Miłość” jest niesienie
wszelkiej pomocy, w tym wsparcia duchowego, dzieciom i osobom dorosłym, które znajdują
się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, są wykluczone lub zagrożone jakimkolwiek
wykluczeniem społecznym.
usunięto §8
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. prowadzenie działań wspierających - w tym pomoc materialna, finansowa, duchowa,
społeczna i charytatywna - na rzecz osób potrzebujących, m.in. niepełnosprawnych, chorych
psychicznie, uzależnionych, ofiar patologii życia rodzinnego, bezrobotnych, osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych, opuszczających zakłady karne i poprawcze, kobiet samotnie
wychowujących dzieci, dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych oraz wychowujących
się poza rodziną, osób starszych, bezdomnych, osób będących imigrantami oraz członkami
mniejszości narodowych (np. członków społeczności romskiej);
2. prowadzenie: punktu/ośrodka wsparcia materialno-socjalnego i duchowego dla osób
bezdomnych i ubogich; punktu wydawania żywności, odzieży, środków pierwszej pomocy,
podręczników i przyborów szkolnych; punktu pomocy prawno-formalnej; punktu pomocy
medycznej;
3. prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, zdrowia, wykluczenia
społecznego, uprzedzeń rasowych i narodowościowych;
4. organizowanie spotkań, warsztatów, kursów, konferencji, imprez propagujących kulturę
fizyczną i sport, festiwali, festynów, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz
innych niewskazanych, których prowadzenie służy realizacji celów Fundacji;

5. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród społeczności lokalnej i krajowej na rzecz osób
wykluczonych społecznie, byłych więźniów z zakładów karnych, powracających do życia
społecznego, osób dotkniętych chorobami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, dzieci
i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, członków mniejszości narodowych; w tym
prowadzenie reintegracji tych osób ze środowiskiem lokalnym;
6. wydawanie i rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej, materiałów audio-wizualnych,
książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
7. współpraca i wspieranie organizacji i ośrodków, zajmujących się pomocą osobom
uzależnionym, chorym psychicznie, niepełnosprawnym, bezdomnym, byłym więźniom,
wykluczonym społecznie;
8. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. prowadzenie: punktu/ośrodka wsparcia materialno-socjalnego i duchowego dla osób
bezdomnych i ubogich; punktu wydawania żywności, odzieży, środków pierwszej pomocy,
podręczników i przyborów szkolnych; punktu pomocy prawno-formalnej; punktu pomocy
medycznej;
2. prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, zdrowia, wykluczenia
społecznego, uprzedzeń rasowych i narodowościowych;
3. organizowanie spotkań, warsztatów, kursów, konferencji, imprez propagujących kulturę
fizyczną i sport, festiwali, festynów, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz
innych niewskazanych, których prowadzenie służy realizacji celów Fundacji;
4. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród społeczności lokalnej i krajowej na rzecz osób
wykluczonych społecznie, byłych więźniów z zakładów karnych, powracających do życia
społecznego, osób dotkniętych chorobami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, dzieci
i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, członków mniejszości narodowych; w tym
prowadzenie reintegracji tych osób ze środowiskiem lokalnym;
5. wydawanie i rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej, materiałów audio-wizualnych,
książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji.
usunięto §9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
wprowadzono §4 aktualnie
1. Nadrzędną misją Fundacji jest niesienie wszelkiej możliwej i właściwej
w indywidulanej sytuacji danej osoby pomocy, w tym wsparcia duchowego, każdej
osobie, która znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej w oparciu o Słowo
Boże oraz głos Ducha Bożego.
2. Celami Fundacji są:
2.1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2.2 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2.3 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2.4 działalność charytatywna,
2.5 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2.6 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
2.7 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2.8 ochrona i promocja zdrowia i życia,
2.9 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
2.10 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
2.11 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2.12 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2.13 nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
2.14 wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych,
2.15 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2.16 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2.17 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
2.18 turystyka i krajoznawstwo,
2.19 porządek i bezpieczeństwo publiczne,
2.20 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, działalność wspomagająca rozwój demokracji,
2.21 ratownictwo i ochrona ludności,
2.22 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą,
2.23 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
2.24 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
2.25 promocja i organizacja wolontariatu,
2.26 pomoc Polonii i Polakom za granicami kraju,
2.27 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
2.28 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
2.29 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
2.30 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
2.31 działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
wprowadzono §5 aktualnie
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
1. prowadzenie działań wspierających, w tym pomoc materialna, finansowa, duchowa,
społeczna i charytatywna, na rzecz osób potrzebujących, m.in. niepełnosprawnych,
chorych psychicznie, uzależnionych, ofiar patologii życia rodzinnego, bezrobotnych,
osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, opuszczających zakłady karne
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i poprawcze, kobiet samotnie wychowujących dzieci, dzieci i młodzieży ze środowisk
dysfunkcyjnych oraz wychowujących się poza rodziną, osób starszych, bezdomnych,
będących imigrantami oraz członkami mniejszości narodowych,
prowadzenie punktów/ośrodków wsparcia materialno-socjalnego i duchowego dla osób
bezdomnych i ubogich, wydawania żywności, odzieży, środków pierwszej pomocy,
podręczników i przyborów szkolnych, pomocy prawno-formalnej, pomocy medycznej,
prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, zdrowia, wykluczenia
społecznego, uprzedzeń rasowych i narodowościowych,
organizowanie spotkań, warsztatów, kursów, konferencji, wykładów, obozów,
półkolonii, imprez propagujących kulturę fizyczną i sport, festiwali, festynów,
konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz innych, których prowadzenie
służy realizacji celów Fundacji,
prowadzenie kampanii informacyjnych wśród społeczności lokalnej i krajowej na
rzecz osób wykluczonych społecznie, byłych więźniów, powracających do życia
społecznego, osób dotkniętych chorobami psychicznymi, osób niepełnosprawnych,
dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, członków mniejszości narodowych,
w tym prowadzenie reintegracji tych osób ze środowiskiem lokalnym,
wydawanie
i
rozpowszechnianie
literatury
chrześcijańskiej,
materiałów
audio-wizualnych, książek, czasopism, broszur związanych z celami i działalnością
Fundacji,
współpraca i wspieranie organizacji i ośrodków, których zakres działalności jest
podobny do celów Fundacji,
podejmowanie innych działań, związanych z realizacją celów Fundacji.
wprowadzono §6 aktualnie

Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
wprowadzono §7 aktualnie
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1478,00zł (jeden tysiąc czterysta
siedemdziesiąt osiem złotych), w tym:
- 500,00zł (pięćset złotych) w formie pieniężnej,
- 978,00zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) jako wartość materaca leczniczego
oraz inne mienie, nabyte przez Fundację w toku działania.
wprowadzono §8 aktualnie
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1.1 darowizn, spadków, zapisów,
1.2 dotacji i subwencji oraz grantów,
1.3 dochodów ze zbiórek publicznych,
1.4 wpływów z majątku Fundacji,
1.5 dochodów pochodzących z funduszy europejskich,

1.6 dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody Fundacji mogą być wydatkowane wyłącznie na rzecz realizacji celów statutowych
Fundacji.
wprowadzono §9 aktualnie
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji lub osoba pisemnie przez
niego upoważniona.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji w osobie Prezesa
Fundacji lub osoba przez niego pisemnie do tego upoważniona składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
usunięto §10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1478,00zł (jeden tysiąc czterysta
siedemdziesiąt osiem złotych), w tym: 500,00zł (pięćset złotych) w formie pieniężnej i 978,00zł
(dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) jako wartość materaca leczniczego oraz inne mienie,
nabyte przez Fundację w toku działania.
usunięto §11
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. wpływów z majątku Fundacji,
5. dochodów pochodzących z funduszy europejskich.
usunięto §12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
WŁADZE FUNDACJI
usunięto § 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
wprowadzono §10 aktualnie
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji powoływany jest jednogłośnie przez obu
Fundatorów.
3. Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
4. Zarządowi Fundacji w osobie Prezesa Fundacji przysługuje prawo do zwrotu kosztów
poniesionych w związku z pełnieniem swoich funkcji.
5. Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji wydaje decyzje w formie uchwał.
wprowadzono §11 aktualnie
1. Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji może pisemnie upoważnić inną osobę do
reprezentowania Fundacji w poszczególnych czynnościach lub też w sprawowaniu
w niej władzy na czas określony lub nieokreślony.
2. Pisemne upoważnienie wygasa z chwilą upływu czasu, na jaki zostało wydane
lub w przypadku jego pisemnego lub ustnego unieważnienia decyzją Zarządu Fundacji
w osobie Prezesa Fundacji lub osoby przez niego upoważnionej.
wprowadzono §12 aktualnie
Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
w otoczeniu, a do jego zadań należy:
1. podejmowanie decyzji w formie uchwał,
2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3. uchwalanie regulaminów,
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników
Fundacji,
6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
8. korzystanie z opinii Rady Fundacji,
9. przedkładanie co pół roku Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji
celem zaopiniowania.
wprowadzono §13 aktualnie
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych oraz dokonywanie
czynności prawnych w imieniu Fundacji składa Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji
lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

RADA FUNDACJI
§14 pierwotnie
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu mogą wchodzić Fundatorzy.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, może
powołać swą decyzją Rada po uzyskaniu pisemnej aprobaty wszystkich Fundatorów
lub jednogłośnie sami Fundatorzy.
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 Fundacji. Fundatorzy nie mogę być w ten sposób pozbawieni
członkostwa w Radzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W radzie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje poprzez wykreślenie, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
Przewodniczącym Rady z mocy statutu może zostać powołany jeden z Fundatorów za zgodą
wszystkich Fundatorów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
§14 aktualnie

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym, nie posiada żadnych
dodatkowych uprawnień.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch lub trzech członków.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierani są i odwoływani bezpośrednio przez Zarząd
Fundacji w osobie Prezesa Fundacji.
4. Rada Fundacji może wnosić o powołanie określonych osób w jej skład lub odwołanie
ich.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
6. Przewodniczący Rady Fundacji wyznaczany jest przez Zarząd Fundacji w osobie
Prezesa Fundacji – kieruje on pracami Rady Fundacji, zwołuje jej zebrania co
najmniej raz na pół roku i przewodniczy im.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych
w związku z pełnieniem swoich funkcji.

§15 pierwotnie
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
Fundacji lub Fundatora, zgłoszonym na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy
obecności bezwzględnej większości członków uprawnionych do głosowania. W razie równej
liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundatorzy
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
§15 aktualnie
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w osobie Prezesa Fundacji po
uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
usunięto §16
Do zadań Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacji
lub o likwidacji Fundacji.
usunięto §17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Usunięto ZARZĄD FUNDACJI
usunięto §18
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym z Prezesa i Skarbnika,
powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. Dodatkowo (jeśli skład liczbowy na to
pozwala) Fundator może wybrać Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesem Zarządu z mocy statutu może został powołany jeden z Fundatorów za zgodą
wszystkich Fundatorów.

usunięto §19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
4. W posiedzeniu Zarządu mogę uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundatorzy
oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do Fundacji.
6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
Usunięto SPOSÓB REPREZENTACJI
usunięto §20
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, w tym zobowiązań
majątkowych do 2.000 (dwa tysiące) złotych i innych niż majątkowe oraz dokonywania
czynności prawnych w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 2.000 (dwa tysiące) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji składają wszyscy Fundatorzy działający łącznie.
Usunięto ZMIANA STATUTU
usunięto §21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za aprobatą Fundatorów, w drodze
jednomyślnej uchwały w obecności bezwzględnej większości członków Rady Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych
w akcie założycielskim.

Usunięto POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
usunięto §22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotniej
zmianie cel Fundacji.
usunięto §23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
LIKWIDACJA FUNDACJI
usunięto §24
6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
7. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.
usunięto §25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
usunięto §26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
wprowadzono §16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują jednogłośnie obaj Fundatorzy.
3. Likwidatorem Fundacji jest osoba wyznaczona przez obu Fundatorów jednogłośnie.
4. Środki finansowe i majątkowe, pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone
uchwałą Zarządu Fundacji w osobie Prezesa Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

