
STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej  Fundacją,
ustanowiona przez:  Joannę Kmiecik zwaną dalej  fundatorem,  aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Arkadiusza Szkurłata  w kancelarii  notarialnej  w Częstochowie,  ul.  Kilińskiego
30/3, w dniu 22 września 2009r. oraz w dniu 06 października 2009r., działa na podstawie przepisów
prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy: „Fundacja Eurohelp”

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

§ 6
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych
Fundacja  może  prowadzić  działalność  poza  granicami  kraju  na  terenie  innych  państw,  z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7
Fundacja może być członkiem organizacji – w tym międzynarodowych związanych z
propagowaniem i realizacją celów statutowych Fundacji.

§ 8
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 9
Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.



§ 10
Działalność Fundacji oparta jest na pracy społecznej członków i wolontariacie.

§ 11
Do prowadzenia działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 13
Celami Fundacji są:

1. Niesienie  pomocy  społecznej,  w tym pomocy  rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji
życiowej  i  zdrowotnej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i  osób, w szczególności
obejmującej dzieci i młodzież.

2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3. Działalność charytatywna.
4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona

praw dziecka, oraz ochrony życia poczętego.
5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
6. Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
7. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.
9. Działalność wspomagająca rozwój społeczny i kulturalny miasta Częstochowy.
10. Działalność  w  zakresie  kultury  i  sztuki,  w  tym  krzewienie  kultury  i  sztuki

chrześcijańskiej.
11. Podejmowanie  działań  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i

współpracy między społeczeństwami.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 14
Fundacja swe cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie  i  prowadzenie  systemu  poradni  dla  dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich osób bliskich.

2.   Prowadzenie programu ochrony życia poczętego i przeciwdziałania aborcji.



3. Tworzenie  i  prowadzenie  mieszkaniowych  obiektów socjalnych  dla  kobiet  w ciąży  w
ramach programu ochrony życia poczętego.

4. Inicjowanie,  organizowanie  i  prowadzenie  rodzinnych  domów  dziecka,  placówek
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

5. Podejmowanie  różnych  działań  mających  na  celu  zapobieganie  szerzeniu  się
i  ograniczenie  zjawisk  patologii  społecznych,  w  tym  w  szczególności  narkomanii,
alkoholizmu, aborcji i przemocy.

6. Tworzenie  i  prowadzenie  punktów  informacyjnych,  poradni,  świetlic,  przedszkoli,
klubów, kawiarni służących realizacji celów statutowych.

7. Udzielanie  pomocy  finansowej  wspierającej  uzdolnione  dzieci  i  młodzież,  a  w
szczególności  w  formie  stypendiów  naukowych,  opłat  czesnego,  opłat  za  bursy,
akademiki, internaty i inne.

8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym koloni, obozów i wycieczek.
9. Organizowanie  wydarzeń  kulturalnych,  sportowych  i  edukacyjnych,  w  tym  także

organizowanie i finansowanie konkursów.
10. Tworzenie i  prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii  społecznych,

edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych, ich upowszechnianie w internecie, środkach
masowego przekazu oraz w formie wydawnictw.

11. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności
młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych.

12. Wspieranie  działalności  religijnej  kościołów  i  związków  wyznaniowych  których
działalność statutowa jest tożsama z celami statutowymi fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI

§ 15
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden
tysiąc  złotych)  tworzący  fundusz  założycielski  Fundacji  oraz  środki  finansowe,  nieruchomości,
ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 16
1. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

2. Fundacja nie ma prawa: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do

jej  członków,  członków organów lub  pracowników oraz  osób,  z  którymi  członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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) wykorzystywania 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 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.

§ 17
1.Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną
2.Odpłatną  działalnością  pożytku  publicznego  Fundacji  może  być  tylko  działalność  statutowa
Fundacji.
3. Pobierane przez Fundację wynagrodzenie z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku

publicznego nie może być wyższe od bezpośrednich kosztów wykonania tej działalności.
4. Zakres działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmuje działania:

a. Organizowanie  i  prowadzenie  systemu  poradni  dla  dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich osób bliskich

b. Prowadzenie programu ochrony życia poczętego i przeciwdziałania aborcji
c. Tworzenie  i  prowadzenie  mieszkaniowych  obiektów  socjalnych  dla  kobiet  w  ciąży

w ramach programu ochrony życia poczętego
d. Inicjowanie,  organizowanie  i  prowadzenie  rodzinnych  domów dziecka  i  całodobowych

placówek opiekuńczo-wychowawczych 
e. Inicjowanie,  organizowanie  i  prowadzenie  placówek  opiekuńczo-wychowawczych

wsparcia dziennego
f. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
g. Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczenie

zjawisk patologii społecznych, a w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy
h. Tworzenie  i  prowadzenie  punktów informacyjnych i  poradni  służących realizacji  celów

statutowych.
i. Tworzenie i prowadzenie świetlic służących realizacji celów statutowych.
j. Tworzenie i prowadzenie klubów służących realizacji celów statutowych.
k. Udzielanie  pomocy  finansowej  wspierającej  uzdolnione  dzieci  i  młodzież,

a w szczególności  w  formie  stypendiów  naukowych,  opłat  czesnego,  opłat  za  bursy,
akademiki, internaty i inne.

l. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym kolonii i obozów
m. Organizacja wycieczek
n. Organizowanie wydarzeń kulturalnych
o. Organizowanie wydarzeń sportowych
p. Organizowanie wydarzeń edukacyjnych
q. Organizowanie i finansowanie konkursów



r. Tworzenie  i  prowadzenie  szeroko  rozbudowanych  programów i  kampanii  społecznych,
edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych w formie wydawnictw

s. Upowszechnianie  w  internecie,  środkach  masowego  przekazu  szeroko  rozbudowanych
programów i kampanii społecznych, edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych

§ 18
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji promocyjnych
2) krajowych  i  zagranicznych  darowizn,  spadków,  zapisów  i  ofiarności  publicznej  z

zachowaniem obowiązujących przepisów, ze sponsoringu
3) datków, dotacji, subwencji, grantów
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
5) dochodów z majątku Fundacji
6) kredytów i pożyczek
7) dochodów z działalności statutowej odpłatnej
8) dochodów z działalności gospodarczej
9) odpisów  od  podatku  przekazywanych  w  trybie  art.  27  ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Dochód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  realizacji  celów

statutowych Fundacji.

§ 19
W przypadku powołania Fundacji  do dziedziczenia,  jej  Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  i  to  tylko  wówczas,  gdy  w  chwili  składania  tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 20
1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na działalność statutową.
3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania:

1) Produkcja artykułów piśmiennych; 
2) Drukowanie gazet; 
3) Pozostałe drukowanie; 
4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 
5) Introligatorstwo i podobne usługi; 



6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
7) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; 
8) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; 
9) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 
10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
11) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
12) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach;
13) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
14) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
15) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach; 
16) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
17) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami; 
19) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); 
20) Wydawanie książek; 
21) Wydawanie gazet; 
22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
23) Pozostała działalność wydawnicza; 
24) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
25) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi; 
26) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
27) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
28) Nadawanie programów radiofonicznych; 
29) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 
30) Działalność związana z oprogramowaniem; 
31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
32) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność;

34) Działalność portali internetowych; 
35) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 

Działalność agencji reklamowych; 
36) Działalność fotograficzna; 
37) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
38) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
39) Pozostałe sprzątanie; 
40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
41) Działalność usługowa związana z prowadzeniem restauracji i innych stałych placówek 

gastronomicznych
42) Tworzenie i prowadzenie przedszkoli
43) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§ 21
Organizacja działalności gospodarczej
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.



2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach
posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi
Fundacji.
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich
czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub
jego obciążenia, w szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne
jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7.Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków
kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez
Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 22
1. Zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji obejmuje następujące rodzaje
działalności:

1) Prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania 
2) Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 
3) Prowadzenie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub 

wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych 
osób. 

4) Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych 
5) Katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w 

oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas oraz  usługi gastronomiczne 
świadczone w obiektach sportowych i podobnych. 

6) Przygotowywanie i podawanie napojów 
7) Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów 
8) Prowadzenie działalności prawniczej 
9) Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji 
10) Prowadzenie działalności z zakresu wychowania przedszkolnego 
11) Prowadzenie szkół podstawowych
12) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
13) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
14) Prowadzenie nauki języków obcych, edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu 

nauczania, korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, działalność ośrodków 
prowadzących kursy wyrównawcze, kursy komputerowe, naukę religii, kursy udzielania 
pierwszej pomocy, szkoły przetrwania, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej, kursy szybkiego czytania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane 
głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań.

15) Wykonywanie działalności wspomagającej edukację 



16) Pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom ograniczonej 
zdolności radzenia sobie samemu, w takich placówkach jak:

 domy dziecka,

 pogotowia opiekuńcze

 specjalne ośrodki wychowawcze

 rodziny zastępcze 

 domy dla bezdomnych, 

 domy dla samotnych matek z dziećmi, 

 ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi, 

 ogniska wychowawcze. 

17) Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w 
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

18) Opieka dzienna nad dziećmi 
19) Działalność związaną z adopcją
20) Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych 
21) Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych 
22) Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej 

2.  Dochód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  realizacji  zadań
należących do celów statutowych, o których mowa w § 13
3. Wynagrodzenie, uzyskiwane w związku z działalnością odpłatną pożytku publicznego nie może

być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności

nieodpłatnej  oraz  działalności  odpłatnej  nie  może  przekraczać  1,5-krotność przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE FUNDACJI

§ 23
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

§ 24
1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
2. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje 1 głos.



Rada Fundacji

§ 25
1.Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. W razie śmierci Fundatora lub jego notarialnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, uprawnienie
określone w ust. 2 przejmuje osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
4.  Osoby  prawne  reprezentowane  są  w  Radzie  Fundacji  przez  osoby  do  takiej  reprezentacji
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
5. Rada Fundacji  wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego
Rady.
6.  Przewodniczący  Rady  kieruje  pracami  Rady,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  oraz  zwołuje  i
przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) 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;

8. Kadencja Rady Fundacji wynosi 7 (siedem) lat. Osoba powołana do Rady Fundacji,
kończy  swą  działalność  w  Radzie  Fundacji  z  dniem  upływu  tej  kadencji.  Nie  wyklucza  to
możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
9.  Ustanie  członkowstwa  w  Radzie  Fundacji  następuje  z  chwilą  upływu  kadencji,  złożenia
rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania go przez Fundatora albo śmierci osoby pełniącej tę
funkcję.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji  stosunku pracy z Fundacją,  członkowstwo takiej  osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
11. W przypadku zawieszenia członkowstwa osoby w Radzie Fundacji, na czas trwania kadencji
Rady  Fundacji,  Fundator  powołuje  nowego  członka  Rady  Fundacji  pełniącego  obowiązki
zawieszonego członka Rady Fundacji. Mandat tej osoby wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia
kadencji Rady Fundacji.
12. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
13. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
14. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej
liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.



13. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o
spełnianiu  przez  te  osoby  wymogów  określonych  w  §  25  ust.7  pkt.  1  i  2,  po  powołaniu
członków Rady Fundacji przekaże złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 26
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5) analizowanie wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
6)  ocena  pracy  Zarządu,  przyjmowanie  corocznych  sprawozdań  lub  bilansu  i  udzielanie

członkom Zarządu absolutorium,
7) opiniowanie spraw przedłożonych Radzie przez Zarząd Fundacji,
8)  podejmowanie  decyzji  o  zatrudnieniu  członków Zarządu Fundacji  w ramach umowy o

pracę oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
9) ustanowienie pełnomocnika w drodze uchwały do zawierania umowy o pracę z Prezesem

Zarządu oraz wykonywania uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku do Prezesa
Zarządu,

10) podejmowanie  na wniosek Zarządu Fundacji  decyzji  o połączeniu  z inną Fundacją,  o
utworzeniu  oddziału  lub  delegatury  Fundacji  lub  o  likwidacji  Fundacji,  oddziału  lub
delegatury Fundacji,

11) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
12) przyznawanie na wniosek Zarządu, odznak i medali honorowych. Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji 

§ 27
1.Zarząd składa się z 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Fundatora na okres  7
(siedmiu) lat.
2.Członkiem Zarządu  nie  może  być  osoba,  która  została  skazana  prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.W skład Zarządu Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator.
4.Fundator może być Prezesem Zarządu Fundacji lub Członkiem Zarządu Fundacji.
5. Fundator powołuje Prezesa, od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Wiceprezesów oraz od 2 (dwóch) do 4
(czterech) Członków Zarządu.
6. W razie śmierci Fundatora lub jego notarialnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, uprawnienia
określone w pkt. 1 i 5 przejmuje Rada Fundacji.
7.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.



8.  Członkowstwo  w Zarządzie  ustaje  z  chwilą  upływu kadencji  bądź  rezygnacji,  albo  śmierci
członka Zarządu, albo wskutek odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji.
9.Prezes  Zarządu  zawiera  umowy  o  pracę  z  pozostałymi  członkami  Zarządu  oraz  wykonuje
uprawnienia kierownicze w stosunku do pozostałych członków Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
13. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
15.  Zarząd  co  roku,  do  dnia  31  marca,  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie  Fundacji  roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 28
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji odpowiedzialnym za realizację celów statutowych
Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3.  Zarząd powołany jest  do kierowania  całą  działalnością  Fundacji  zgodnie  z  uchwałami  Rady
Fundacji.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością statutową Fundacji,
2) decydowanie o zakresie i sposobach realizacji celów Fundacji,
3) wykonywanie uchwał oraz programów działania Rady Fundacji,
4) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia

uchwalone przez Radę Fundacji,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
6)  podejmowanie  decyzji  związanych  z  prowadzoną  przez  Fundację  działalnością  we

wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji
7)  ustalanie  wielkości  zatrudnienia,  zasad  wynagradzania  oraz  wielkości  środków  na

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji  oraz osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem § 26 ust.2 pkt. 8,

8) zatrudnianie pracowników, oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie
umów cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem § 26 ust.2 pkt. 9,

9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, grantów,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji,
11) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia,

utworzenia i likwidacji Oddziałów Terenowych Fundacji bądź o likwidacji Fundacji,
12)  tworzenie  i  likwidacja  Oddziałów Terenowych  Fundacji  na  podstawie  uchwały  Rady

Fundacji,
13) wybór członków Rady Oddziałów Terenowych Fundacji,
14)  wspieranie  działalności  niższych  ogniw  Fundacji  w  obszarach  takich  jak:  szkolenie,

doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania,



15) zawieszanie lub uchylanie uchwał władz niższych ogniw Fundacji jeżeli są one sprzeczne
ze Statutem, uchwałami nadrzędnych władz Fundacji albo przepisami prawa,

16)  rozstrzyganie  odwołań od uchwał władz niższych ogniw Fundacji  oraz rozpatrywanie
sporów powstałych w ich gronie,

17)  sporządzanie  rocznego  sprawozdania  finansowego  Fundacji  wymaganego  przepisami
rachunkowości  i  rocznego  sprawozdania  z  działalności  Fundacji  zgodnie  z  ustawą  o
fundacjach,  a  następnie  przedkładanie  ich  do  rozpatrzenia  przez  Radę  Fundacji  oraz
podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach
internetowych Fundacji,

18) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

19)  występowanie  z  wnioskami  do  Rady  Fundacji  w  sprawie  przyznawania  odznaczeń  i
medali honorowych.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 29
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Fundator łącznie z jednym
z członków Zarządu, bądź Wiceprezes łącznie z jednym z członków zarządu.
2.  W  sprawach  dotyczących  zatrudniania  pracowników  oraz  w  sprawach  nie  związanych  z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w
imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes.
3.  Rozwiązanie  umowy o pracę  z  członkiem Zarządu Fundacji  nie  uchybia jego uprawnieniom
wynikającym z pełnionej w Fundacji funkcji.
4.  Pełnomocnik  Rady  Fundacji  reprezentuje  Fundację  w  granicach  udzielonego  mu
pełnomocnictwa.
5.  Pełnomocnik  Zarządu  Fundacji  reprezentuje  Fundację  w  granicach  udzielonego  mu
pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ VIII

ODDZIAŁY FUNDACJI

§ 30
1. Dla  efektywnego  realizowania  swoich  celów,  Fundacja  może  tworzyć  oddziały  w  kraju  i

zagranicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej

uchwały.
3. Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Fundacji.



ROZDZIAŁ IX

ZMIANY STATUTU

§ 31
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji i Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ X

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 32
1.Fundacja może połączyć się 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 w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym
decyzja ta zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatora.

ROZDZIAŁ XI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 33
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.  Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada  Fundacji  wraz  z  Fundatorem  w  drodze
jednomyślnej uchwały,
podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej
Polskiej instytucji, której działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, w tym kościołów
chrześcijańskich.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności,
za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
Częstochowy.


