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Statut Fundacji Fundusz Lokalny „SMK” 
tekst jednolity z dnia 30.06.2014 

zatwierdzony w KRS z dniem 30.11.2015 

 

 

STATUT FUNDACJI 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

Fundacja ustanowiona przez Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” oraz Magdalenę 

Marię Pruś, Tomasza Wincentego Prusia, Ryszarda Włodzimierza Nowocienia, Beatę Renatę Kaczmarzyk, 

Genowefę Samołyk, Roberta Rafała Bąka, Damiana Łukasza Zakrzewskiego, Piotra Pawła Pastułę, Witolda, 

Stanisława Stefaniaka, Damiana Laskowskiego, Marcina Flisa, Stanisława Bernarda Baskę aktem 

notarialnym sporządzonym przed Panią Haliną Chojnacką – notariuszem w Kancelarii Notarialnej w 

Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 25 w dniu 06.07.2011 r. za Rep. A 6091/2011 działającą zgodnie z ustawą z 

dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszym statutem, nosi 

nazwę „Fundacja Fundusz Lokalny SMK”. 

 

§ 2. 

1 Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w 

językach obcych.  

2 Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundusz Lokalny SMK” 

 

§ 3. 

1 Fundacja ma osobowość prawną. 

2 Siedzibą Fundacji jest miejscowość Zaleszany. 

 

§ 4. 

Nadzór nad Fundacją ze względu na cele Fundacji  sprawuje minister właściwy do spraw społecznych. 

 

§ 5. 

1 Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2 Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność 

w kraju i poza granicami R.P. 

 

§ 6. 

1 Fundacja może tworzyć oddziały  i filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji. 

2 Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, a także działalność 

gospodarczą, pod warunkiem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości.  

3 Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności oraz zakres działalności gospodarczej określony jest w §10 

ust. 3,4 i 5 Statutu. 

§ 7. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
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II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

 

§ 8. 

1. Głównym celem Fundacji jest tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw 

społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb 

lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i 

tarnobrzeskiego.  

Cel ten realizowany jest poprzez programy ukierunkowane m.in. na: 

1) wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym, 

2) wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i nieformalnych 

skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, 

instytucjach samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i 

pomocniczości państwa, 

3) budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz 

lokalnych wspólnot i młodzieży, 

4) działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci, 

5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży, 

6) promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój społeczny, 

edukacyjny i zawodowy, 

7) wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji 

społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot, 

8) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, 

instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją. 

 

2. Dla wdrożenie określonego w ust.1 celu wyznacza się dla Fundacji następujące zadania: 

1) animację aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży; 

2) promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na stwarzanie szans i warunków dla 

samorealizacji się młodzieży w ich lokalnym środowisku; 

3) pomoc materialną i finansową dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego; 

5) rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw; 

6) upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, 

kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych wspólnot; 

7) wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach samorządowych i społecznościach 

lokalnych; 

8) wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego uczestnictwa i realizacji 

polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież; 

9) organizowanie kampanii informacyjno – promocyjnych w obszarze polityki społecznej; 

10) podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją; 

11) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości uruchamianej przez młodzież; 

12) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i 

pracy z młodzieżą; 

13) doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących dla 

i z młodzieżą; 

14) udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz 

lokalnych wspólnot oraz młodzieży; 

15) tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej związanej z 

młodzieżą; 

16) zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego; 

17) prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu 

potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami, w 

tym dotyczących młodzieży; 

18) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie działalności fundacji, a także 

upowszechnianie wniosków i wyników z tych badań. 
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§ 9. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych programów określone będą w Regulaminach Programów, 

zatwierdzanych przez Radę Fundacji.  

 

§ 10. 

1. Realizacja celu oraz zadań Fundacji określonych w §8 następuje poprzez prowadzenie odpłatnej 

działalności pożytku publicznego w następujących obszarach: 

1) 69.10.Z  Działalność prawnicza 

2) 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

4) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,  

5) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

6) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

7) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

2. Realizacja celu oraz zadań Fundacji określonych w §8 następuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego w następujących obszarach: 

1) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

2) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze: Badania naukowe i prace rozwojowe w 

dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z). 

 

§ 11 

Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi 

organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji. 

 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 12.000,00 PLN (dwanaście tysięcy 

złotych), w tym 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji. 

2. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w statucie,  

z uwzględnieniem wspierającego charakteru tej działalności.  Zysk z działalności gospodarczej Fundacji 

służy realizacji jej celów statutowych 

3.   Majątek fundacji stanowić będą: 

1) fundusz założycielski, 

2) darowizny, spadki i zapisy; 

3) subwencje i dotacje osób prawnych; 

4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego; 

6) dochody z działalności prowadzonej przez Fundację; 

4.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację  

     wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

5.  Zabrania się:  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, 

członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 

pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”, 
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2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego;  

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

IV. ORGANA FUNDACJI 

 

§ 13. 

1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji jako organ stanowiący i nadzorujący, 

2) Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy,  

3) Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy. 

2. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu. 

 

 

Rada Fundacji 

§ 14. 

1. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy i inne osoby. 

2. Członkowie Rady Fundacji: 

- nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami tego organu w związku 

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

służbowej; 

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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. 

 

3. Członkowie Rady Fundacji niebędący Fundatorami powoływani są spośród osób zainteresowanych 

długofalowym rozwojem inicjatyw społecznościowych, obywatelskich i młodzieżowych oraz kreowaniem 

rozwoju Fundacji, rekomendowanych przez Fundatorów lub Członków Rady Fundacji, Zarząd albo Radę 

Programową Fundacji. 

4. Powoływanie nowych członków Rady Fundacji oraz zmiany składu Rady następują w drodze 

uchwały Rady – na wniosek jej Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Fundatorzy są stałymi członkami Rady Fundacji, z wyjątkiem dobrowolnego zawieszenia lub 

rezygnacji z członkostwa wynikającego np. z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub innych 

okoliczności wykluczających pełnienie funkcji w Radzie Fundacji lub okoliczności wynikających z ust.6 

6. Członkowie Rady Fundacji niebędący Fundatorami powoływani są na okres 5 lat kadencji. Kadencja 

członków I Rady Fundacji upływa po 3 latach od jej powołania przez Fundatorów. Kadencyjność nie 

dotyczy członków Rady Fundacji będących Fundatorami. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący 

Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w oparciu o następujące zasady: 

1) Rada Fundacji wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w 

głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków – z zastrzeżeniem pkt. 2. W 

przypadku nie uzyskania większości 2/3 następuje powtórne głosowanie na dwóch kandydatów, 

którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym / wiceprzewodniczącym zostaje 

kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów. Maksymalny okres pełnienia funkcji 

przewodniczącego/wiceprzewodniczącego wynosi 5 lat. Odwołanie 

przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady Fundacji może nastąpić na wniosek min.  ½ składu 



str. 5 

 

Rady, przy czym wniosek jest prawomocny jeśli za uchwałą w sprawie odwołania głosowało min. 

2/3 składu Rady. 

2) Na  wniosek członka Rady, w przypadku uzyskania zwykłej większości, głosowanie może zostać 

przeprowadzone w sposób tajny. 

8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora, zgłoszony na piśmie -w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Rada Fundacji podejmuje 

decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

10. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Rady Fundacji na ręce Przewodniczącego Rady, 

2) odwołania uchwałą Rady Fundacji podjętą w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów wszystkich 

jej członków - za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady lub naruszające obowiązki, o 

których mowa w § 15 ust. 3 Statutu, 

3) odwołania uchwałą Rady Fundacji, podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

wszystkich jej członków, na wniosek Fundatora, 

4) upływu kadencji Rady wobec członka niebędącego Fundatorem, 

5) śmierci członka Rady. 

 

§ 15. 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia, 

2) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 

3) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, 

4) zatwierdzania programów działania Fundacji, 

5) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji, 

6) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: kierunków, form i zakresu nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, udziału Fundacji w spółkach i 

innych organizacjach gospodarczych, 

7) nadzór nad funduszem wieczystym Fundacji, tj. w szczególności: propagowanie funduszu wśród 

potencjalnych darczyńców, roczna analiza wpływów i rozchodów z kapitału uzyskiwanego z 

funduszu, przeznaczenie środków na poszczególne programy i działalności Fundacji, inne sprawy nie 

zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży bądź kupna nieruchomości,  

9) udzielanie zezwolenia Zarządowi na dokonywanie czynności w sprawach przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, o których mowa w § 20 ust.1, 

10) ustalanie Regulaminu Działania Rady, 

11) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 

12) podejmowania decyzji w sprawie tworzenia biur, filii i oddziałów Fundacji, 

13) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji. 

2. Działania wymienione w punktach 11, 12, 13 ustępu 1 wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów, 

uchwałą podjętą większością 4/5 głosów wszystkich Fundatorów. 

3. Do obowiązków członków Rady Fundacji należy: 

1) aktywne uczestnictwo w pracach Rady poprzez udział w posiedzeniach Rady Fundacji lub 

przekazanie w formie pisemnej zajmowanego stanowiska w sytuacjach braku możliwości bezpośredniego 

uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji; 

2) bezpośrednie, wolontarystyczne włączanie się w działania programowe Fundacji poprzez udział w 

zespołach projektowych, komisjach oceny, monitoringu działań, etc;  

3) wspieranie innych członków Rady Fundacji i Członków Rad Programowych swoim 

doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. 

 

§ 16. 

1. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego 

roku. 
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2. Sprawozdania są przesyłane Fundatorom i ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

 

§ 17. 

Zasady działania oraz tryb pracy Rady Fundacji określa Regulamin Działania Rady. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 18. 

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na okres 3 lat zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 3 -5 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Rada Fundacji w formie uchwały.  

4. Członkiem Zarządu może być osoba, która  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo  skarbowe. 

 

 

§ 19. 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci, upływu kadencji Zarządu lub odwołania 

przez Radę Fundacji. 

2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 

głosów wszystkich członków Rady. 

 

§ 20. 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Rady Fundacji. Za oświadczenia woli 

przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się oświadczenie dotyczące zaciągnięcia przez Fundację 

zobowiązania lub rozporządzenie prawem Fundacji o wartości przekraczającej równowartość 50.000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych), dotyczących funduszu wieczystego Fundacji  lub skutkujących powstaniem 

zobowiązań, których zrealizowanie przekracza okres kadencji Zarządu, z wyłączeniem zobowiązań 

związanych z udziałem Fundacji w programach i projektach finansowanych ze środków programów 

pomocowych w formie grantów lub dotacji. 

2. Zarząd prowadzi swą działalność przy pomocy biura, ustala schemat organizacyjny biura oraz 

wielkość i formę zatrudnienia. 

3. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz podejmowanie wszelkich 

decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, w tym w szczególności: 

1) wdrażanie uchwał Rady Fundacji, 

2) przygotowywanie programów działania Fundacji, 

3) opracowywanie i wdrażanie stałych działań Fundacji, 

4) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

6) uruchamianie biur lub innych agend Fundacji, 

7) określenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, 

8) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, 

9) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie ich Radzie. 

4. Za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie. 

5. skreślony 

 

§ 21. 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji. 
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§ 22. 

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu i zatrudnia pracowników Fundacji, pełniąc funkcję pracodawcy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 

§ 23. 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu 

Fundacji, z zastrzeżeniem ustępów 2-4 

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub/i rozporządzania prawem o 

wartości powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – do złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu 

Fundacji lub Wiceprezesa Zarządu.  

3. W sytuacji, gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich zadań, w imieniu Fundacji działa 

Wiceprezes. 

4. W przypadkach wskazanych w ust.3 Wiceprezesowi Zarządu przysługują kompetencje Prezesa Zarządu 

wynikające z § 22 i ust.1 w związku z ust. 2 niniejszego paragrafu. O podjętych czynnościach 

Wiceprezes Zarządu informuje niezwłocznie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu  i 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

Rada Programowa  

§ 24. 

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym, powoływanym przez Zarząd w celu 

współrealizacji Programów Fundacji, 

2. Rada Programowa wyraża opinie o corocznym planie działania Programu Fundacji oraz we wszystkich 

innych sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd lub Rada Fundacji, 

3. Rada Programowa propaguje cele Programu dla których realizacji została utworzona, 

4. Rada Programowa działa w oparciu o Regulamin Rady Programowej 

5. W przypadku wdrażania kilku rozłącznych programów Zarząd może powołać więcej niż jedną Radę 

Programową, wskazując w Regulaminie Rady Programowej nazwę, cel i zakres jej działania oraz 

kompetencje Rady Programowej. 

6. Do obowiązków członków Rady Programowej należy: 

1) Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Programowej, 

2) Propagowanie misji Fundacji, zachęcaniu innych do włączenia się w działalność programową 

Fundacji, w tym do tworzenia porozumień, partnerstw, finansowania funduszu wieczystego Fundacji 

oraz programów Fundacji, w której członek Rady Programowej uczestniczy, 

3) Wspieranie innych członków Fundacji w tym Rady Fundacji i członków innych Rad Programowych 

swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, 

4) Udział w komisjach oceny wniosków w konkursach prowadzonych przez Fundację. 

7. Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej pod 

warunkiem wzmacniania kapitału wieczystego Fundacji oraz współfinansowania działalności Fundacji w 

zakresie wdrażania zadań wynikających z przyjętego Programu. Szczegółowe zasady uczestnictwa i 

współfinansowania Programu Fundacji zawiera Regulamin Rady Programowej. 

 

V. ZMIANA STATUTU 

 

§ 25. 

Zmiana statutu, w tym zmiana celów działania, może być dokonana większością 2/3 głosów wszystkich 

członków Rady Fundacji, po zatwierdzeniu przez Fundatorów uchwałą podjętą większością 4/5 głosów 

wszystkich Fundatorów. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 26. 

Fundator ma prawo do kontroli działalności Fundacji. 

 

§ 27. 
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1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub za ich zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej 

większością 4/5 głosów wszystkich członków Rady. 

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. 

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji zostaną przeznaczone na cele charytatywne 

zbieżne z celami statutowymi Fundacji wskazane przez Fundatorów. 

 


