STATUT
Fundacji CHARYTATYWNI
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą CHARYTATYWNI, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pawła
Prasułę zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym pod numerem Repertorium A – nr
7198/2017 sporządzonym w dniu 29 września 2017 r. przed notariuszem Tomaszem
Karłowskim w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej nr 4, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister
właściwy ds. pracy i rodziny.
§6
1.

Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§7

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, zarówno
w kraju, jak i zagranicą.

2.

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w szczególności z innymi fundacjami oraz organizacjami o podobnych
celach i zadaniach.
§8

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu
podlegać będzie ochronie prawnej.
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§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celami Fundacji są:
1)

inicjowanie i wspieranie rozwiązań, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w tym praw dziecka, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej wobec najuboższych dzieci i rodzin;

2)

udzielanie pomocy społecznej dzieciom i rodzinom ubogim, umożliwiającej
zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności zapewnienie co najmniej jednego
ciepłego posiłku w ciągu dnia;

3)

podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin
potrzebujących oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka;

4)

organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy
bytowej, edukacyjnej, psychologicznej i medycznej wśród osób ubogich
i potrzebujących, w tym uchodźców;

5)

działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji,
w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie
i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej –
bytowej, edukacyjnej, psychologicznej i medycznej wśród ubogich dzieci i rodzin;

6)

ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego wśród dzieci i ubogich rodzin;

7)

edukacja, oświata i wychowanie dzieci z ubogich rodzin;

8)

współpraca z innymi grupami, stowarzyszeniami lub fundacjami, w tym działającymi
przy klasztorach oo. Dominikanów w Polsce oraz za granicą.
§ 11

1.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

1)

prowadzenie i finansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach
środowiskowych;

2)

udzielanie wsparcia finansowego i edukacyjnego dzieciom i młodzieży w formie
stypendiów i programów edukacyjnych;

3)

tworzenie programów społecznej odpowiedzialności biznesu angażujących podmioty
zewnętrzne w finansowe, organizacyjne, edukacyjne i społeczne wsparcie dzieci i
młodzieży;

4)

organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji służących rozwojowi i wsparciu osób
potrzebujących i ubogich, w szczególności dzieci i młodzieży oraz promujących postawy
społecznie odpowiedzialne;
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5)

pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy;

6)

pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci i potrzebujących rodzin;

7)

tworzenie i wspieranie stałych lub czasowych placówek pomocy, w tym organizację i
utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla rodzin z dziećmi;

8)

organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;

9)

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

10)

współpracę z innymi podmiotami, a także współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami
i organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

11)

finansowanie działalności leczniczej, w tym pomocy psychologicznej;

12)

działania charytatywne, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub
łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości, jak i jej
poszczególnych członków, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz rodzin
nieprzystosowanych, rodzin z problemem alkoholizmu, bezrobocia, przemocy bądź
chorobami i zaburzeniami psychicznym;

13)

działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z różnymi formami
niepełnosprawności;

14)

działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na
prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;

15)

organizację i promocję wolontariatu;

16)

współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych,
edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne,
plenery;

17)

udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych
do celów Fundacji.

2.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:

1)

tworzenie programów społecznej odpowiedzialności biznesu angażujących podmioty
zewnętrzne w finansowe, organizacyjne, edukacyjne i społeczne wsparcie dzieci i
młodzieży;

2)

organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji służących rozwojowi i wsparciu osób
potrzebujących i ubogich, w szczególności dzieci i młodzieży oraz promujących postawy
społecznie odpowiedzialne;

3)

tworzenie i wspieranie stałych lub czasowych placówek pomocy, w tym organizację i
utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla rodzin z dziećmi;

4)

organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;

5)

współpracę z innymi podmiotami, a także współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami
i organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6)

działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na
prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;

7)

współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych,
edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne,
plenery;
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8)

udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych
do celów Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe
nabyte przez Fundację. Fundusz założycielski składa się z kwoty w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczonej na działalność statutową oraz kwoty w wysokości
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczonej na działalność gospodarczą.
§ 13
1.

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem,
natomiast osoby zasiadające w jej organach nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
z tytułu zobowiązań Fundacji.

2.

Członek Zarządu Fundacji:

3.

1)

odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Fundacji, chyba
że nie ponosi winy;

2)

powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej
z zawodowego charakteru swojej działalności;

3)

wykonujący swoje obowiązki społeczne, jest obowiązany dołożyć przy tym
należytej staranności.

Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te
ponoszą odpowiedzialność solidarną.
§ 14

1.

2.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1)

darowizn, spadków, zapisów zwykłych i zapisów windykacyjnych, dotacji,
subwencji, grantów, innych nieodpłatnych przysporzeń,

2)

papierów wartościowych, lokat kapitałowych,

3)

odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4)

dochodów ze zbiórek,

5)

dochodów z praw majątkowych,

6)

nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,

7)

świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 k.c.,

8)

udziałów i akcji w spółkach,

9)

wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego,

10)

dotacji Fundatora,

11)

odpłatnej działalności statutowej.

Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i zagranicy.
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3.

Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 mogą być użyte na realizację
celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania Zarządu Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu, na który użyte mają być przeznaczone
środki, a cel ten jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.

4.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

5.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 15

1.

Majątek Fundacji zostanie ulokowany w kasie Fundacji lub na rachunkach, lokatach
bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz
w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2.

Fundacja może tworzyć fundusze oraz fundusze celowe.

3.

Z dochodów określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze
celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub
zapisu.

4.

Uchwałę w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych,
określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu
dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 16

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z wykonywania zadań statutowych Fundacji.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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§ 17
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy
kończy się z dniem 31 grudnia 2017 r.

Działalność gospodarcza

§ 18
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD).
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów
statutowych.
3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową.
§ 19
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek,
2) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
3) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
4) PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,
5) PKD 47.61 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6) PKD 47.62 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
7) PKD 47.63 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
8)- PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
9) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
11) PKD 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
12) PKD 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
13) PKD 55.3 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
14) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
15) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering),
16) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
17) PKD 58 Działalność wydawnicza,
18) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
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19) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana,
20) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
21) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
22) PKD 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa,
23) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,
24) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
25) PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
26) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
27) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
28) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
29) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
30) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
31) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
32) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał
zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji
państwowej, Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej
decyzji.
§ 20
1.
2.

Działalność, o której mowa w § 19, prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku
do działalności statutowej, o której mowa w § 11.
Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami), uzyskany w wyniku prowadzenia
działalności, o której mowa w § 19 oraz ze źródeł określonych w § 14, przeznaczony jest
na realizację celów statutowych, o których mowa w § 10.
§ 21

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje
Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i
sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia
potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione decyzją Zarządu
jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, biura, agencje i inne placówki. Jednostki
te podlegają Zarządowi Fundacji.
Organy Fundacji
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§ 22
Organami fundacji są:
1) Fundator,
2) Rada Fundacji
3) Zarząd Fundacji.
Fundator

§ 23
Do kompetencji Fundatora należy:
1) podejmowanie postanowień w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji,
połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków Rady Fundacji,
Rada Fundacji

§ 23a
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej
działalności statutowej, składającym się z trzech członków.
2. Radę Fundacji w składzie - Przewodniczący Rady oraz dwóch członków - powołuje
Fundator na okres 5-letniej kadencji.
3. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
4. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Rada Fundacji może
podejmować uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
5. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu
Rady.
6. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym bez odbycia
posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o głosowaniu w
trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
oraz o treści projektu uchwały.
7. Uchwały Rady Fundacji są protokołowane. Protokoły przechowuje Fundacja.
8. Do zakresu kompetencji Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia oraz nagród,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego
organu absolutorium z działania,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji i jej członków,
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6) zawieszanie członków Zarządu na okres do 12 miesięcy, z ważnych powodów,
7) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych
czynności Zarządu, a w szczególności zatrudniania pracowników, związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych), zbycia, nabycia, oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz
pożyczek, udzielania poręczeń,
8) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek
organizacyjnych,
9) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
10) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
11) nadzór nad działalnością Fundacji,
12) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
13) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
14) przeprowadzanie przez upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji,
rewizji majątku i ksiąg rachunkowych Fundacji.
9. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
§ 23b
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Rady Fundacji może być wyłącznie osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli członek Rady Fundacji zostanie skazany za
przestępstwo określone w zdaniu poprzednim w czasie pełnienia przez niego funkcji,
jego członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku
skazującego.
3. Członkowie Rady Fundacji 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.
Zarząd Fundacji

§ 24
1.
2.
3.
4.

Skład Zarządu ustala Rada Fundacji.
Zarządu Fundacji składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez na czas
nieoznaczony. Powołując Zarząd Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji.
Członkami Zarządu Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
za przestępstwo skarbowe. Jeżeli członek Zarządu zostanie skazany za przestępstwo
określone w zdaniu poprzednim w czasie pełnienia przez niego funkcji, jego członkostwo
w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.
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§ 25
1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji
Fundatora i Rady Fundacji. Do zadań Zarządu należy:
1) realizowanie celów statutowych fundacji, o których mowa w § 10,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
§ 26

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek
Zarządu Fundacji wybierany każdorazowo w drodze głosowania.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego składu, nie mniej jednak niż 2
(dwóch) członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Forma zwołania
posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego
członka Zarządu Fundacji, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem.
Uchwały Zarządu Fundacji mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym bez odbycia
posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o głosowaniu w
trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz
o treści projektu uchwały.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji

§ 27
1.
2.

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawniony jest
każdy z członków Zarządu samodzielnie.
W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, tj. zatrudniania
pracowników, związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), zbycia, nabycia, oraz obciążenia nieruchomości,

10

zaciągania kredytów oraz pożyczek, udzielania poręczeń – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji wymagają zgody Rady Fundacji, wyrażonej w formie uchwały.
Zmiana celów Fundacji

§ 28
Zmiana celów Fundacji może nastąpić na podstawie decyzji Fundatora, wyrażonej w formie pisemnego
oświadczenia.

Zmiana Statutu

§ 29
Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie decyzji Fundatora, podjętej w formie
pisemnego oświadczenia.
Połączenie z inną fundacją

§ 30
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora decyzję taką
podejmuje osoba wskazana przez niego w testamencie, a jeśli takowa nie zostanie
wskazana, decyzję taką podejmuje Rada Fundacji.
Likwidacja Fundacji

§ 31
1. Fundacja może być zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 32
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
postanowienia Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
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§ 33
Fundacja składa sprawozdania na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach prawa.

___________________________________
Zarząd Fundacji „Charytatywni”
Warszawa, 06 października 2021 r.
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