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STATUT FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ 

(TEKST JEDNOLITY) 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja Podaruj Nadzieję, z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona 

przez Fundatora Założyciela w osobie Karina Indryka, zamieszkałą w Chorzów ul. Stefana Batorego 

92/8 aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Francuskiej 

34, przed notariuszem Andrzejem Wróbel, repertorium A numer 702/2015 w dniu 25.03.2015 r.   

 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach (Dz. U. z 

1991 r. Nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowień niniejszego 

Statutu.   

§ 3 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

§ 4 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji jej celów, na 

które przeznacza się osiągany dochód w całości. 

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

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. O rozpoczęciu i rodzaju działalności decyduje Rada. 

4. Do głównych zadań działalności gospodarczej będzie należeć sprzedaż detaliczna prowadzona 

przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sklasyfikowana pod numerem PKD 47.91.Z 

 

5. Pozostałe formy prowadzonej działalności to: 

 

32.40.Z Produkcja gier i zabawek 

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 
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16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

18.11.Z Drukowanie gazet 

18.12.Z Pozostałe drukowanie 

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 

25.92.Z Produkcja opakowań z metali 

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

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

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.20.Z Działalność fotograficzna 

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
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82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.59.A Nauka języków obcych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

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 

93.12.Z Działalność klubów sportowych 

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

 

6. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji będzie miała charakter uboczny, służący pozyskiwaniu 

środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. 

 

7. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosić 

będzie 1.000,00 zł. (tysiąc złotych). Środki te zostaną wygospodarowane z majątku Fundacji – bez 

zmiany wysokości funduszu założycielskiego. 

 

§ 5 

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.   

§ 6 

Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne, oddziały i filie 

oraz wchodzić w skład stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach, w kraju i za 

granicą.  

1) Fundacja może zawierać umowy i być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o 

podobnych celach działania i dopuszczonych prawem polskim.   

§ 7 

1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych.  

 

2. Fundacja może używać pieczęci i oznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych przez 

Zarząd Fundacji.    
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3. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji.   

§ 8 

Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 9 

Celami Fundacji są: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz działanie na 

rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób,  

2) angażowanie środowiska biznesu w pomoc osobom marginalizowanym i wykluczonym społecznie, 

3) tworzenie i realizacja programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej i 

wyrównywaniu szans osób marginalizowanych lub wykluczonych,  

4)  działanie na rzecz organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest   działalność: 

naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa,  rekreacyjna i prozdrowotna,  

5) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności osób niepełnosprawnych, 

bezrobotnych, bezdomnych, migrantów,  

6) realizacja projektów i działań na rzecz polityki równych szans, pokoju  i poszanowania praw 

człowieka,  

7) prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej,  

8) tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, 

wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej, 

 9) działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,  

10) podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy,  

11)  działania wspomagające rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości 

społecznej, 

12)  działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego,  

13) wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania  lokalnych społeczności i grup 

zmarginalizowanych,  

14) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami,  

15)  prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej, 

16) promocja i organizacja wolontariatu,  

17)  przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości seksualnych,  
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18)  profilaktyka sportowa w każdym wieku,  

19) ochrona środowiska, zasobów naturalnych,  

20) działania na rzecz dialogu międzykulturowego, w tym rozwijanie i utrzymanie wymiany 

kulturowej między Krajami Europejskimi  

21) przeciwdziałanie przemocy,  

22) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,  

23) przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, a także na inne przesłanki we 

wszystkich sferach życia, w sferze prywatnej i publicznej,  

24) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności wśród dzieci   i młodzieży,  

25) integracja pracowników Fundacji, 

26) organizowanie akcji medialnych,  

27) aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych  i ekonomicznych 

28) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla pracowników Fundacji.   

 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek 

środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych 

rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji,  

2) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnoszkoleniowej oraz 

szkoleniowej,  

3) wszechstronne merytoryczne i finansowe wsparcie osób marginalizowanych i wykluczonych 

społecznie, a przypadku osób niepełnosprawnych – w wybranych przypadkach także ich opiekunów, 

4) organizację imprez plenerowych, sportowych, artystycznych, spotkań, szkoleń, prelekcji, 

sympozjów, wykładów, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, 

konkursów, wycieczek i obozów szkoleniowych oraz imprez rekreacyjnych służących promocji lub 

pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji, 

 5) organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów różnego typu, 

przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych 

dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, 

warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i 

dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,  

6) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy, 

fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych  i sportowych dla osób 

potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego, budowanie 

i prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych dla masowego wykorzystania oraz tworzenie 

programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (kolonie, obozy 

itp.),  

7) organizowanie i realizację przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji,  

8) inicjowanie i realizację akcji społecznych na rzecz celów Fundacji,  

9) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów użytecznych społecznie,  

10) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Fundacji,  
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11) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw 

niezbędnych na cele statutowe Fundacji,  

12) finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego  i rehabilitacyjnego 

dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,  

13) pomoc rzeczową i finansową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych, 

14) aktywną współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem 

gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu i innymi instytucjami publicznymi w sprawach 

związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,  

15) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościelnych, stowarzyszeń jednostek samorządu 

terytorialnego oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,  

16) udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, 

17) animację społeczności, doradztwo oraz organizowanie imprez,  

18) utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami  w kraju i za 

granicą,  

19) organizację i prowadzenie biura, sali szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji 

celów Fundacji, 

20) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji,  

21) prowadzenie terapii artystycznej, w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz 

innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej.   

§ 11 

Realizując swoje cele, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność polegającą na: 

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza 

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

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

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

niesklasyfikowana 

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekrutacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

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

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekrutacyjna 

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

ROZDZIAŁ III  

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 12 

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1000 zł (tysiąc PLN) i zostaje wniesiony przez Fundatora.   

 

§ 13 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.   

 

§ 14 

Fundusze na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów,  

2) subwencji i dotacji osób prawnych,  

3) dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji 

publicznej i inne podmioty,  

4) grantów i innych funduszy celowych,  

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności 

statutowej,  

7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,  

8) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych,  

9) innego rodzaju przysporzeń majątkowych, zarówno rzeczowych jak i finansowych, w złotych 

polskich i w dewizach, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 

prawne.   
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§ 15 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.   

 

§ 16 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.   

 

§ 17 

Zabrania się:  

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

fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",   

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków 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 fundator, członkowie organów 

Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

lub po cenach wyższych niż rynkowe.    

 

§ 18 

1. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji, zastrzeżeniem 

przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości  w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

2. Zarząd sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego 

sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów  o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości 

stosuje się odpowiednio.  

3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

zakresu sprawozdań składanych przez Fundacje.   
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ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI 

 

§ 19 

Organami Fundacji są:  

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,  

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.   

§ 20 

Do kompetencji Rady należy:  

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,  

2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,  

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,  

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,  

5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

6) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej Likwidacji    

Rada Fundacji. 

§ 21 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.  

2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków.  

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.  

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator. Następnych członków Rady na miejsce 

osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

5. 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. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie 

Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady.  

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji  w Zarządzie Fundacji lub ze 

stosunkiem pracy z Fundacją.  

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.   

§ 22 

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

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

Fundatora, zgłoszony na piśmie.  
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3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów  w głosowaniu 

jawnym, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.   

 

§ 23 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i 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 bieżącej 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 Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji.   

§ 24 

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.    

Zarząd Fundacji. 

§ 25 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób  

2. Pierwsze powołanie Zarządu następuje przez Fundatora na trzyletnią kadencję.  

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

4. Drugie i kolejne powołanie Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.  

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji 

przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.    

 

§ 26 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:      

  

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 wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  
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e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych  do kompetencji innych 

organów,  

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

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

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w głosowaniu jawnym. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji.  

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji.   

§ 27 

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia i umowy  z osobami fizycznymi, 

organizacjami, przedsiębiorstwami i instytucjami oraz innymi podmiotami, a także wchodzić z nimi w 

spółki prawa handlowego i cywilnego.  

2. W umowach, których stroną są członkowie Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady 

Fundacji.   

§ 28 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji są upoważnieni : 

1. Prezes Zarządu – samodzielnie,  

2. Dwie osoby łącznie spośród pozostałych członków Zarządu. 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU 

§ 29 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą 

dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim.   
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

1. Organem nadzoru fundacji jest Minister właściwy ds. Zabezpieczenia Społecznego.  

2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w przypadku 

podjęcia przez Radę Fundacji decyzji o jej rozwiązaniu lub na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu powszechnego.  

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu.   

4. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd zdecyduje o przeznaczeniu majątku 

Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się 

przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji. 

5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.     

 

§ 31 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Rejestrze Fundacji Krajowego Rejestru 

Sądowego.   

 

Prezes Zarządu Fundacji „Podaruj Nadzieję” 

Karina Indryka  

Katowice, dnia 4.06.2018 

 

 


