STATUT FUNDACJI RUAH
Rozdział I Postanowienia ogólne
(tekst jednolity z dnia 08.12.2020 r.)
§ 1 Wstęp
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ruah zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez:
1) Annę Nowak,
2) Tomasza Ponikwia, zwanych dalej „Fundatorami”.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na
podstawie postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
§ 2 Oznaczenia i forma prawna
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy językowej.
3. Fundacja ma wyłączne prawo używać pieczęci, odznak, flag, plakatów zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
§ 3 Czas działania
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 4 Siedziba i zakres działania
1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Czaniec (województwo śląskie)
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi organizacjami i instytucjami,
z kościołami i związkami wyznaniowymi jak i innymi podmiotami prawnymi i fizycznymi
w zakresie objętym działalnością statutową.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
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§ 5 Cele statutowe Fundacji
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) przeciwdziałania bezdomności w kraju,
7) propagowania i implementowania wartości chrześcijańskich,
8) działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
9) popularyzowania w społeczeństwie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych
używek,
10) niesienia pomocy na rzecz rodzin, osób ubogich, samotnych, pozostających bez pracy
i środków do życia,
11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci
i młodzieży,
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym
w niniejszym paragrafie,
15) przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17) działalność w zakresie kultu religijnego,
18) działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
19) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 20)
działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
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§ 6 Formy realizacji celów
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
a)

prowadzeniu serwisu internetowego,

b)

współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami,
placówkami, osobami fizycznymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji, zarówno
krajowymi jak i zagranicznymi

c)

organizowaniu i finansowaniu akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów,
szkoleń, pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych,
pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy

d)

propagowaniu i organizowaniu wymiany międzykulturowej i międzynarodowej
w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji itp.

e)

fundowaniu stypendiów socjalnych i naukowych, nagród rzeczowych i dydaktycznych
dla dzieci i młodzieży, w szczególności tych uzdolnionych,

f)

świadczeniu pomocy społecznej kobietom samotnie wychowującym dzieci,

g)

organizowaniu zbiórek pieniężnych, rzeczowych, giełd rzeczy (używanych i nowych),
z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji

h)

organizowaniu i finansowaniu wypoczynku i innych form spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży

i)

udziale i organizacji akcji charytatywnych,

j)

organizowaniu i finansowaniu imprez integrujących lokalne środowiska (festynów,
biesiad, spotkań, koncertów, meczy, wydarzeń itp.)

k)

organizacji i finansowaniu terapii psychologicznych dla osób uzależnionych lub
potrzebujących pomocy,

l)

działalności edukacyjnej, oświatowej i badawczej

m)

prowadzeniu

działań

promocyjnych

w

sieci

Internet,

za

pomocą

portali

społecznościowych i innych środków masowego przekazu,
n)

tworzeniu domów, noclegowni, stołówek, hospicjów i innych “miejsc” dla osób
bezdomnych,

o)

działalności wydawniczej wspierającej statutowe cele Fundacji
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p)

udzielaniu pomocy finansowej, materialnej, rzeczowej, środowiskowej dla osób objętych
statutowymi działaniami Fundacji

q)

współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz trzeźwości
i rehabilitacji osób uzależnionych,

r)

pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych, w szczególności
pomoc rzeczowa tym osobom

s)

wspieraniu i rozwijaniu różnych form duszpasterstwa

t)

prowadzeniu działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych

u)

prowadzeniu działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawaniu książek,
czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych

v)

promocji i prowadzeniu alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą
2. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie organów Fundacji 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”,
2) przekazywać majątku na rzecz członków organów 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) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
3. Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Rozdział II Majątek i Dochody Fundacji
§ 7 Majątek Fundacji
1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości:
1) Anna Nowak – 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt),
2) Tomasz Ponikwia – 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt).
2. Majątkiem Fundacji są również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także
prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
4) funduszy Unii Europejskiej,
5) świadczeń Fundatorów,
6) subwencji i dotacji osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej,
7) akcji promocyjnych,
8) składek członkowskich.
4. Przychody mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Zysk Fundacji nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy
Fundatora. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na
działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której
działa Fundacja.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
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Rozdział III Działalność gospodarcza
§8
1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na
działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne,
wewnętrzne jednostki organizacyjne lub - po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji
- uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone
zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może
uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres
i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących
działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
§9
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
•

produkcja gier i zabawek (32.40.Z)

•

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z)

•

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z)

•

sprzedaż

detaliczna

artykułów

używanych

prowadzona

wyrobów

prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
•

sprzedaż

detaliczna

pozostałych

na

straganach i targowiskach (47.89.Z)
•

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

•

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

•

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

•

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

•

reklama (73.1)

•

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

•

pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)

•

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

•

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
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•

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

•

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

•

naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z)

•

wydawanie książek (58.11.Z)

•

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

•

sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)

•

sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.65.Z)

•

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

•

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
(77.29.Z)

•

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach (47.62.Z)
•

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach (47.78.Z)
§ 10
Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego
uzyskania zezwolenia, patentu lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po
jego/jej uzyskaniu.

§ 11
Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami
dotyczącymi osób prawnych.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od
pozostałej działalności statutowej.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację nie jest tożsama z działalnością
odpłatną stowarzyszenia.

7

Rozdział IV Organy Fundacji
§ 13 Organy
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji – organ obligatoryjny.
2) Rada Fundacji – może zostać ustanowiona fakultatywnie w dowolnym momencie
istnienia Fundacji przez Zarząd Fundacji.
3) Rada Konsultacyjno-Doradcza - może zostać ustanowiona fakultatywnie w dowolnym
momencie istnienia Fundacji.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
Rozdział V Zarząd Fundacji
§ 14 Postanowienia ogólne
1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami lub podmiotami trzecimi.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Fundacji
i Wiceprezesa.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w każdym czasie lub
Rada Fundacji, jeżeli zostanie powołana.
4. Prezesa Fundacji wskazuje Zarząd spośród swoich członków, Prezes kieruje pracami
Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1) w razie śmierci,
2) w momencie odwołania,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
4) w razie rezygnacji złożonej na piśmie i doręczonej Zarządowi Fundacji.
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§ 15 Kompetencje Zarządu
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich i podmiotów trzecich,
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
7) ustalanie planów działania Fundacji,
8) realizowanie uchwał Rady Fundacji,
9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
11) dokonywanie zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji (chyba, że zostanie
powołana rada Fundacji, wtedy te działania są zastrzeżone do jej kompetencji) oraz
likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
13) sporządzanie

i

ogłaszanie

rocznych

sprawozdań

finansowych

zgodnie

z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym
i prawnym,
15) Powoływanie Rady Fundacji i Rady konsultacyjno-doradczej, 16) Podejmowanie
decyzji o dokoptowaniu członków Zarządu.
2. Do Zarządu Fundacji należy również podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
chyba, że zostanie powołana do życia Rada Fundacji i w skład jej kompetencji wejdą ściśle
określone zadania.
3. Zarząd może powoływać i odwoływać również: Radę Programową i Zespoły Doradcze.
4. Do reprezentowania Fundacji w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony
jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu (zarząd dwuosobowy)
w przypadku zarządu składającego się z 3-5 osób jednoosobowo Prezes Zarządu lub
Wiceprezes Zarządu, w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch
Członków Zarządu.
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§ 16 Posiedzenia Zarządu
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Fundacji zgłoszony na piśmie.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie, jak również za pomocą listu poleconego na co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
3. Dla ważności uchwał w posiedzeniach Zarządu obowiązkowa jest obecność wszystkich
Członków Zarządu w przypadku Zarządu dwuosobowego, a w przypadku większego
składu co najmniej połowa członków.
4. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykła większością głosów, przy czym w razie
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
Rozdział VI Wynagrodzenia
§ 17
1. Fundacja jest uprawiona do zatrudnienia pracowników.
2. Decyzję o wynagrodzeniach dla Zarządu i ich wysokości, podejmuje Zarząd, chyba, że
zostanie powołana Rada Fundacji, wtedy ta kompetencja przysługuje wyłącznie tej
Radzie.
3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Wynagrodzenie wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone
limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział VII Rada Fundacji
§ 18 Postanowienia ogólne
1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) członków.
2. Rada Fundacji jest organem powoływanym fakultatywnie.
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3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Zarząd na czas nieokreślony. Następne składy
Rady Fundacji powołuje sama Rada na wniosek własny lub Zarządu.
4. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Fundacji,
jeżeli:
1) utraci zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
2) złoży rezygnację w formie pisemnej do rąk któregokolwiek z członków Zarządu
Fundacji;
3) nie wypełnia powierzonych mu zadań;
4) zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) naruszy Statut Fundacji,
6) działa na szkodę Fundacji.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również z chwila jego śmierci.
6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
7. Kadencja Członków Rady Fundacji jest nieoznaczona.
8. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie działania
Fundacji.
9. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie
Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
11. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19
Posiedzenie Rady Fundacji i jej kompetencje
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący samodzielnie lub na wniosek
Zarządu Fundacji lub na wniosek Ministra Nadzorującego Fundację, nie później niż
w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
3. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem podczas posiedzenia.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.
5. Tryb działania Rady może określać regulamin, jeżeli Rada tak postanowi.
6. Do zadania Rady Fundacji należy:
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1) opiniowanie działalności Fundacji w lub za dany rok działalności na pierwszym
posiedzeniu po upływie tego roku,
2) opiniowanie wieloletnich programów działalności Fundacji na wniosek Zarządu
Fundacji,
3) opiniowanie rocznych planów i programów działalności fundacji na wniosek Zarządu
Fundacji,
4) ocena i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu,
5) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
6) zatwierdzanie zmian w Statucie Fundacji samodzielnie lub na wniosek zarządu.
Rozdział VIII Rada Konsultacyjno-Doradcza
§ 20
1. Rada jest powołana do pełnienia funkcji konsultacyjnych, opiniodawczych i doradczych
w Fundacji.
2. Do kompetencji i obowiązków Rady należy w szczególności:
a) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz
zmian proponowanych w tym zakresie,
b) opiniowanie strategii działania przedsiębiorstwa społecznego oraz propozycji działań
na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej oraz na rzecz społeczności lokalnej,
c) udział w podejmowaniu decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i medali
honorowych,
d) wypowiadanie się w innych sprawach, jeżeli statut przedsiębiorstwa społecznego lub
ustawa tak stanowi,
e) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd.
3. Członkowie Rady mają prawo kierować do Zarządu zapytania we wszystkich sprawach
związanych z działalnością Fundacji.
§ 21
1. Rada jest powoływana w razie potrzeby przez Zarząd Fundacji. Działa na podstawie
niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady opracowanego wspólnie przez Zarząd oraz
wybranych Członków Rady.
2. Regulamin Rady zatwierdza Zarząd.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, tryb pracy Rady określa Regulamin.
4. Rada składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
5. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wybrane przez Zarząd i są wybierane spośród:
a) pracowników Fundacji,
b) innych zatrudnionych osób na podstawie długoterminowych umów cywilnoprawnych,
c) wolontariuszy udzielających świadczeń na rzecz Fundacji,
d) innych interesariuszy.
6. Zarząd Fundacji może w każdym momencie powołać w skład Rady kolejne osoby,
z zastrzeżeniem postanowienia o liczebności Rady określonego w niniejszym statucie.
7. Pełnienie funkcji Członka Rady nie można łączyć z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.
§ 22
Członkostwo w Radzie ustaje:
a) w przypadku pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
b) w momencie przyjęcia przez Zarząd Fundacji pisemnie złożonej rezygnacji Członka
Rady,
c) odwołania przez Zarząd Fundacji ze składu Rady – odwołanie następuje w drodze
jednomyślnej uchwały,
d) w wyniku choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania tej funkcji lub śmierci.
Rozdział IX Postanowienia końcowe
§ 23
1. Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślną uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia
celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego lub przekazane będą innym, wskazanym przez Zarząd organizacjom
pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele
statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

13

§ 24 Zmiana Statutu Fundacji
Statut Fundacji może zostać zmieniony jednomyślną decyzją Zarządu wyrażoną poprzez
uchwałę lub Radę Fundacji w przypadku jej powołania.
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