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 S T A T U T  

FUNDACJI SZKOŁA Z KLASĄ  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ zwana dalej Fundacją, ustanowiona została 

przez: Agatę Łuczyńską, Alicję Pacewicz, Piotra Pacewicza, Andrzeja Szeniawskiego i Katarzynę 

Znaniecką-Vogt zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Doroty 

Kossewskiej, w Warszawie, ul. Złota nr 11 lok. 41, pod numerem repertorium A Nr 4824/2015. 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 

z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.  

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy.  

§ 2  

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także łączyć się z innymi fundacjami 

o podobnych celach. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym 

charakterze działania.  

5. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.  

6. Fundacja może używać skróconej nazwy SZK. 

§ 3  

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§4 

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. edukacji. 

II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§5 

1. Wierzymy, że równy dostęp do dobrej jakości edukacji jest prawem każdego, a powszechna 

edukacja pełni kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji XXI wieku oraz w kształceniu młodych 

ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Dążymy do tego, by szkoła była miejscem 

przyjaznym, otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, działającym 

w przejrzysty sposób, wspierającym różnorodność, takim gdzie panują relacje oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu. Naszą misją jest wspieranie nauczycieli/ek, dyrektorów/ek 

szkół, edukatorów/ek w tworzeniu takiej kultury pracy szkoły, która rozwija krytyczne myślenie, 

umiejętność pracy zespołowej, wzmacnia umiejętność uczenia się i odpowiedzialność za własne 

uczenie i nastawiona jest na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi. 
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2. Celami Fundacji są: 

a) rozwijanie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie kompetencji 

niezbędnych do budowy społeczeństwa XXI wieku, 

b) budowanie kultury pracy szkoły przyjaznej, otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie 

problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej, działającej 

w przejrzysty sposób, wspierającej różnorodność, opartej na wzajemnym szacunku 

i zaufaniu, 

c) zapewnianie dzieciom, młodzieży i dorosłym równego dostępu do dobrej jakości edukacji, 

formalnej, nieformalnej oraz pozaformalnej,  

d) wspieranie nauczycieli/ek, dyrektorów/ek szkół, edukatorów/ek w rozwijaniu edukacji, 

która rozwija krytyczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, wzmacnia umiejętność 

uczenia się i odpowiedzialność za własne uczenie. 

e) poprawa jakości kształcenia, doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli/ek, 

edukatorów/ek oraz wspieranie dalszej profesjonalizacji ich pracy, 

f) budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, prezentowanie i promowanie działań 

dyrektorów/ek szkół, nauczycieli/ek i innych osób działających na rzecz dobrej edukacji 

w Polsce i zagranicą, 

g) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi, 

h) wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły, budowanie więzi między szkołami 

a społecznościami lokalnymi. 

3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatne: 

a) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli/ek, dyrektorów/ek szkół i innych 

pracowników/czek szkół, oraz innych placówek i instytucji zajmujących się edukacją 

b) prowadzenie i wspieranie edukacji, w tym szczególnie edukacji obywatelskiej, językowej, 

antydyskryminacyjnej i równościowej, globalnej i rozwojowej, europejskiej, kulturalnej 

i międzykulturowej, cyfrowej, medialnej, matematyczno-przyrodniczej, ekonomicznej i na 

rzecz przedsiębiorczości, a także edukacji ekologicznej, fizycznej i zdrowotnej, 

c) wspieranie rozwoju edukacji przedszkolnej, 

d) wsparcie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz, w tym wspomaganie 

finansowe i rzeczowe, 

e) rozwijanie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, 

f) wspieranie szkół, nauczycieli/lek i uczniów/ennic i innych osób w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 

g) opracowywanie, udostępnianie i wydawanie programów i materiałów edukacyjnych, 

h) współpraca z organami prowadzącymi szkoły publiczne i niepubliczne, społecznościami 

lokalnymi, w tym rodzicami, 

i) współpraca ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się doskonaleniem 

i kształceniem kadry pedagogicznej, 

j) prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej, prowadzenie akcji i kampanii 

społecznych, 

k) prowadzenie działań badawczych, ewaluacyjnych, rzeczniczych, monitoringowych 

i doradczych, 

l) działania na rzecz włączenia i aktywizacji grup społecznych zagrożonych bezrobociem 

i wykluczeniem społecznym, w tym wspomaganie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży 

oraz osób pracujących na ich rzecz, 
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m) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, w tym 

z administracją publiczną, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz 

przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, 

n) prowadzenie oraz wspieranie programów stypendialnych i szkoleniowych, staży 

i wolontariatu przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz osób zajmujących się edukacją, 

o) organizowanie wymian dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wymian międzynarodowych, 

p) wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym, współtworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

4. Fundacja korzysta z doświadczeń programu Szkoła z Klasą prowadzonego od 2002 roku przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy współpracy Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Agory i innych partnerów oraz odwołuje się do 

misji tego programu.  

5. Fundacja może ustanowić 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. 

6. Fundacja może przyznawać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wrotne 

lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody, stypendia oraz granty osobom 

fizycznym, osobom prawnym i ułomnym osobom prawnym, realizującym cele Fundacji. 

III. MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 6 

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), 

z którego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą 

Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.  

§ 7 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych 

b. dotacji lub subwencji 

c. odsetek od lokat bankowych oraz z inwestycji w instrumenty finansowe (np. obligacje, 

jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne).  

d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 

e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 

f. zbiórek. 

§ 8 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych lub inwestowany w instrumenty 

finansowe (np. obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty 

inwestycyjne). 

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów 

statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji.  

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku, o ile w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 

przewyższa długi spadkowe. 
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§ 9 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych 

w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność oświatową i naukową zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku od osób prawnych. 

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, z której zyski będą 

przeznaczane w całości na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza prowadzona 

jest jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji.  

3. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z planami i wytycznymi 

opracowanymi przez Zarząd Fundacji. 

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności: 

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

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z); 

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD 47.99.Z); 

 wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

 pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.11.Z); 

 działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

(PKD 59.12.Z); 

 działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.13.Z); 

 działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 

 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

 pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

63.99.Z); 

 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z); 

 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 

 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C); 

 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 

 badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

 pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

 działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

 doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 
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§10 

1. Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym. O ich utworzeniu decyduje 

Zgromadzenie Fundatorów określając: wysokość funduszu, składniki majątkowe przekazane na 

jego utworzenie, cel utworzenia, zasady inwestowania, sposób postępowania. Wykonanie 

uchwały o utworzeniu funduszu celowego powierza się Zarządowi. Zmiana przeznaczenia 

funduszu celowego wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 

§ 11 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby 

prawne. 

IV. ORGANY FUNDACJI 

§12 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Organami Fundacji są Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji, Rada Programowa oraz 

Zarząd. 

3. Członkami organów Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. W przypadku skutecznego poinformowania Fundacji o skazaniu członka dowolnego 

organu Fundacji takim wyrokiem, jego członkostwo zostaje natychmiastowo zawieszone, 

a stosowne kroki w celu uzupełnienia składu odpowiednich organów Fundacji zostaną podjęte 

zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.  

§13 

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy. 

2. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym Fundacji. Podejmuje kluczowe decyzje 

dotyczące przyszłości Fundacji, w tym o: 

a. zmianie statutu Fundacji, 

b. utworzeniu filii i oddziałów terenowych Fundacji,  

c. utworzeniu funduszy celowych,  

d. połączeniu Fundacji z innymi fundacjami,  

e. likwidacji Fundacji w tym o przeznaczeniu pozostałego majątku Fundacji. 

f. składzie organów Fundacji, na zasadach opisanych poniżej. 

3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera pierwszy skład Rady Fundacji (w tym pierwszą/ego 

Przewodniczącą/cego). Może też w każdym czasie odwołać członka/ków Rady Fundacji, 

powołanie na to miejsce nowego/ych członka/ków pozostawiając Radzie Fundacji, o ile jej skład 

będzie liczył w takim momencie przynajmniej dwie osoby. W innym przypadku nowych 

członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.  

4. Zgromadzenie Fundatorów wybiera także pierwszy skład Zarządu Fundacji (w tym 

pierwszą/ego Prezesa/skę Zarządu) oraz pierwszy skład Rady Programowej Fundacji (w tym 

pierwszą/ego Przewodniczącą/cego Rady Programowej).  

5. Do czasu powołania w/w organów ich kompetencje przysługują Zgromadzeniu Fundatorów. 
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6. Wszelkie decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

udziale co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne wymogi dla 

oznaczonych decyzji. Decyzje podejmowane są w formie uchwał, na posiedzeniach lub w formie 

głosowania w drodze elektronicznej wymiany informacji. W wyjątkowych przypadkach (np. 

długotrwała choroba Fundatorów uniemożliwiająca udział w podejmowaniu decyzji) dopuszcza 

się głosowanie w mniejszym gronie. 

7. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się na wniosek Prezesa Zarządu lub na wniosek 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 

8. W przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do udziału w pracach Zgromadzenia Fundatorów 

połowy lub ponad połowy Fundatorów, prawo do rozszerzenia składu Zgromadzenia 

Fundatorów przysługuje pozostałym przy życiu Fundatorom. Decyzje w tej sprawie 

podejmowane są większością 2/3 głosów. 

§14 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.  

2. Radę Fundacji składa się z 3 do 5 osób.  

3. Rada Fundacji: 

a. decyduje o zmianach w składzie Zarządu Fundacji: powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu 

i członków Zarządu, mogąc korzystać w tej sprawie z opinii Rady Programowej, 

b. powołuje i odwołuje członków Rady Programowej  

c. w porozumieniu z Zarządem Fundacji i Radą Programową planuje strategię działania Fundacji 

oraz wyznacza kierunki jej działania, 

d. rozpatruje i zatwierdza coroczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności 

Fundacji przedstawiane przez Zarząd Fundacji,  

e. Przewodniczący Rady Fundacji nawiązuje z członkami Zarządu stosunek pracy i ustala z nimi 

ich wynagrodzenie. 

4. Wszelkie decyzje Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co 

najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne wymogi dla oznaczonych 

decyzji. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są w formie uchwał, na posiedzeniach lub w formie 

głosowania w drodze elektronicznej wymiany informacji. W przypadku równej liczby głosów za 

i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego/ej Rady. 

5. Obrady Rady Fundacji są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący/a Rady. 

6. Pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego/ą powołuje Zgromadzenie Fundatorów. 

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji 

z członkostwa złożonej Zgromadzeniu Fundatorów lub śmierci członka Rady. W przypadku 

odwołania członka Rady lub ustania członkostwa z innego wymienionego wyżej powodu, Rada 

Fundacji w terminie 30 dni wybiera na to miejsce nowego członka, za wyjątkiem sytuacji opisanej 

w §13 pkt. 3 niniejszego Statutu. W przypadku w którym mimo zmniejszenia składu Rady 

Fundacji, spełnia on minimalne wymagania co do liczebności określone w niniejszym Statucie, 

Rada Fundacji może podjąć decyzję o nieposzerzaniu swojego składu. Członkowie Rady Fundacji 

mogą również w każdym czasie zdecydować o poszerzeniu składu Rady Fundacji, do liczebności 

określonej w §14 pkt. 2 niniejszego Statutu.  

8. W przypadku odwołania/rezygnacji lub ustania członkostwa Przewodniczącego/ej Rady, 

członkowie Rady w terminie 30 dni wybierają spośród siebie nowego/ą Przewodniczącego/ą. 
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Przewodniczący/a Rady Fundacji może także zrezygnować z pełnienia swojej funkcji nie 

rezygnując jednocześnie z członkostwa w Radzie. W takim wypadku członkowie Rady Fundacji 

powołują spośród siebie nowego Przewodniczącego/ą. 

9. Rada Fundacji spotyka się co najmniej raz do roku, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji 

i działa według uchwalonego przez siebie podczas pierwszego spotkania regulaminu. Prezes 

Zarządu Fundacji w każdym czasie może wnioskować o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady 

Fundacji. 

10. Dla realizacji celów statutowych Fundacji, Rada Fundacji może powołać komisje. W skład komisji 

mogą być powołani członkowie Rady Fundacji, Rady Programowej, Fundatorzy lub inne osoby. 

11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Fundacji, oraz nie 

mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnymi pożyciu, 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

12. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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. Równocześnie członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia za 

wykonywanie jakichkolwiek innych prac na rzecz Fundacji. 

§15 

1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniującym, którego zadaniem jest wspieranie 

celów i działalności Fundacji. 

2. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie 

podczas pierwszego spotkania regulaminu.  

3. Wszelkie decyzje Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne wymogi dla 

oznaczonych decyzji. Decyzje podejmowane w formie uchwał, na posiedzeniach lub w formie 

głosowania w drodze elektronicznej wymiany informacji. 

4. Kadencja członka Rady Programowej trwa 5 (pięć) lat. 

5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w razie upływu kadencji, a także w przypadku 

odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi lub śmierci członka Rady. 

6. Pierwszy skład Rady Programowej, w tym Przewodniczącego powołuje Zgromadzenie 

Fundatorów. Kolejne decyzje w sprawie Rady Programowej podejmuje Rada Fundacji. 

W wypadku wygaśnięcia kadencji, śmierci lub rezygnacji członka Rady Programowej, Rada 

Fundacji powołuje nowych członków rady. 

7. Przewodniczący kieruje pracami Rady Programowej. 

§16 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.  

3. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, jego funkcje sprawuje Prezes Zarządu. 

4. Członkowie pierwszego składu Zarządu, w tym Prezes powoływani są przez Zgromadzenie 

Fundatorów. Kolejne decyzje w sprawie powołania lub odwołania członków zarządu podejmuje 

Rada Fundacji. 
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5. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu powoływaniu są na czas nieoznaczony. 

6. Fundator może pełnić funkcję Prezesa lub członka Zarządu. Funkcji tej nie mogą pełnić ani 

członkowie Rady Fundacji ani Rady Programowej. 

7. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu mogą składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

samodzielnie.  

8. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana 

jest zwykła większość głosów przy udziale co najmniej połowy członków. Uchwały Zarządu 

mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania w drodze elektronicznej 

wymiany informacji. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

9. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić 

także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej 

udział w pracach Zarządu. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Fundacji 

w każdym czasie. Rada Fundacji podejmuje decyzje w tej sprawie większością 2/3 głosów 

i korzysta w tej sprawie z opinii Rady Programowej. 

10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu 

oraz za pracę na rzecz Fundacji, chyba że członek Zarządu i Rada Fundacji postanowią inaczej. 

Członkowie Zarządu zatrudniani są przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego 

stosunku prawnego.  

11. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje przedstawiciel Rady 

Fundacji wskazany przez nią w formie uchwały.  

12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego/nią wskazana, przesyłając 

informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 

3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani 

wszyscy członkowie Zarządu. 

§ 17 

1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

działalności Fundacji. Zarząd w szczególności: 

a) bierze udział w planowaniu strategii działania Fundacji oraz wyznaczaniu kierunków 

działania 

b) uchwala okresowe, roczne i wieloletnie programy działania oraz plany finansowe Fundacji, 

c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, 

d) przyjmuje dotacje i subwencje, 

e) przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów oraz nadzoruje ich realizację, 

f) prowadzi politykę kadrową Fundacji, 

g) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.  

h) podejmuje decyzje w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym 

organom Fundacji. 

2. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fundacji lub 

do określonych czynności. 

3. Zarząd jest obowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji sprawozdań finansowych oraz 
merytorycznych z działalności Fundacji za rok miniony w terminie do 30 czerwca po roku 
sprawozdawczym.  
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V. POSTANOWIENIA INNE 

§ 18 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie 

wyczerpania się jej środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. W uchwale likwidującej 

Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia 

likwidacji. 

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na działanie 

innych organizacji pozarządowych, o celach zbieżnych z celami Fundacji. O przeznaczeniu 

środków zdecyduje Zgromadzenie Fundatorów większością dwóch trzecich głosów.  

§ 19 

1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków 

organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz 

członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich ani nie dokonuje od podmiotów, w których uczestniczą powyższe osoby zakupu 

towarów i usług na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 20 

1. W uzasadnionych przypadkach, dla urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się 

z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały. 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., 

Nr 46, poz. 203, ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 


