Statut Fundacji „HELI”
Tekst jednolity
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja HELI” zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją” została
ustanowiona przez Mariusza Iwańskiego zwanego dalej „Fundatorem”, Aktem Notarialnym z dnia 06
listopada 2020, Repertorium A nr 10392/2020, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy
ul. Postępu 14B przez notariusza Ewelinę Wachowską-Giers.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1057) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej jej nazwę i
siedzibę.
5. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, społeczne,
religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty, spółki, przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
a także łączyć się z innymi fundacjami, przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek
stowarzyszeń. Może też być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania i prawem polskim dopuszczonych.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „Ustawą o
działalności pożytku publicznego”).
5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym celom obranym przez Fundację, przyczyniającym się
do realizacji celu Fundacji lub dla samej Fundacji.
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ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest:
1) Podejmowanie i realizacja wszelkich działań przyczyniających się do wspierania dzieci, młodzieży a także
osób dorosłych, dotkniętych zespołem alienacji rodzicielskiej (zwanej też syndromem Gardnera);
2) Działalność naukowa zmierzająca do zgłębienia przyczyn i konsekwencji syndromu Gardnera;
3) Działalność edukacyjna zmierzająca do upowszechnienia wiedzy w społeczeństwie w zakresie zespołu
alienacji rodzicielskiej;
4) Działalność na rzecz integracji osób dotkniętych syndromem Gardnera oraz odbudowywania
umiejętności nawiązywania kontaktu i bliskości z drugim człowiekiem;
5) działanie na rzecz rozwoju sądownictwa polubownego, arbitrażu, mediacji oraz innych alternatywnych
metod rozwiązywania sporów;
6) pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej jakim jest rozwód rodziców;
7) propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji w zakresie spraw rodzinnych związanych z
dziećmi, w szczególności w sytuacjach rozwodu;
8) działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
§8
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1) organizowanie profesjonalnej pomocy (psychologicznej) dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
dotkniętych syndromem Gardnera, a także rodziców znajdujących się w konflikcie;
2) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń w celu upowszechnienia wiedzy o zespole alienacji
rodzicielskiej;
3) prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań nad syndromem Gardnera;
4) tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych
do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych zmierzających do
poszerzenia wiedzy na temat zespołu alienacji rodzicielskiej;
5) organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych wśród przedstawicieli
międzynarodowych środowisk związanych z pracą nad syndromem Gardnera;
6) organizowanie akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców we
wskazanym zakresie;
7) prowadzenie postępowań mediacyjnych na zlecenie instytucji i osób prywatnych;
8) prowadzenie konsultacji społecznych na zlecenie instytucji i osób prywatnych w zakresie dotyczącym
syndromu Gardnera;
9) organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy
niemających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności doradczej i poradniczej oraz
własnych programów edukacyjnych objętych celami Fundacji;
10) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych, seminariach, sympozjach,
dyskusjach, konferencjach, wykładach, pokazach, konkursach, festiwalach, giełdach, targach i
spotkaniach;
11) organizację, promocję i udział w wydarzeniach okolicznościowych;
12) prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez wydawanie
książek, czasopism, broszur, płyt, wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie portali internetowych, a
także ich rozprzestrzenianie w formie bezpłatnej dystrybucji;
13) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
14) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących zespołu alienacji rodzicielskiej
oraz mediacji w sprawach rodzinnych, a także upowszechnianie wyników i wniosków, wynikających z
tych badań;
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15) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie
objętym celami Fundacji;
16) wspieranie działalności dobroczynnej;
17) wspieranie rodziny i systemu opieki naprzemiennej;
18) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.
§9
1. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.
3. Fundacja może współpracować z organami administracji państwowej, z organami samorządów
terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, z placówkami
naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami
fizycznymi w ramach wykonywania celów Statutowych.
ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski ustanowiony przez Fundatora w kwocie 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Z Funduszu założycielskiego wyodrębnia się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 11
1. Środki na realizację celów Fundacji w szczególności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego;
2) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;
3) dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji,
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
4) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek prowadzonych przez Fundację samodzielnie bądź
przy udziale osób trzecich;
5) praw majątkowych oraz pożytków i przychodów z tych praw;
6) odsetek i depozytów bankowych;
7) działalności gospodarczej Fundacji.
2. Cały dochód, po pokryciu kosztów swej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na statutową
działalność.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.

§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, chyba że darczyńcy postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku lub
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o odrzuceniu spadku.
§ 14
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej,
wynoszącej równowartość 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Oficjalnego
Darczyńcy Fundacji.

1.
2.
3.
4.

§ 15
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Pierwszy rok obrotowy Fundacji zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.
ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 16
1. W celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.62.Z);
3) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
4) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
5) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
6) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
9) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z);
12) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na zasadach opisanych w §18 oraz na podstawie regulaminu
ustalonego przez Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza, dla której prowadzenia wymagana jest koncesja
lub zezwolenie będzie podjęta po ich uzyskaniu.
§ 17
Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone
wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Fundacji.
§ 18
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji w
porozumieniu z Radą Fundacji, po uzyskaniu ich pisemnej zgody.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji, która powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Brak pisemnej akceptacji lub sprzeciw Rady Fundacji w zakresie utworzenia i likwidacji zakładu jest dla
1.
2.
3.
4.
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Zarządu Fundacji wiążący.
7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest
odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa
regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ V. TWORZENIE ODDZIAŁÓW, POŁĄCZENIE FUNDACJI
§19
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§20
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku uległyby zmianie cele statutowe Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
ROZDZIAŁ VI: ORGANY FUNDACJI
§ 21
Organami Fundacji są:
1)
Zarząd Fundacji;
2)
Rada Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI

1.
2.
3.
4.
5.

§ 22
Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.
Kadencja członków Zarządu Fundacji trwa 3 (trzy) lata.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą być pracownikami Fundacji.
W razie zmian w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu Fundacji.

§ 23
1. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji.
2. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji,
odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu
Fundacji;
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji;
d. skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
e. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
§ 24
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1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu Fundacji wieloosobowego do reprezentowania Fundacji wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 25
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia
zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane w trybie
nadzwyczajnym z inicjatywy każdego członka Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji. Podstawą do
zwołania posiedzenia Zarządu jest pisemny wniosek uprawnionego.
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
W przypadku Zarządu Fundacji wieloosobowego podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
Fundacji.
Każdy z członków Zarządu Fundacji dysponuje jednym głosem.
Zarząd Fundacji może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
3) ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji;
4) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
6) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;
7) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i
celów statutowych Fundacji;
8) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
9) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów Fundacji;
10) przedkładanie do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego, począwszy od dnia 15 czerwca 2022
roku, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i raportu z audytu (jeśli wymagany jest
przepisami) Radzie Fundacji;
11) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w niniejszym Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji;
12) uchwalanie regulaminów oraz aktów wewnętrznych nie przewidzianych niniejszym Statutem do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 27
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 28
Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze, Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół
idei Fundacji. W przypadku decyzji o powołaniu Rady Programowej jej członków wybierze Zarząd Fundacji po
uzyskaniu pisemnej zgody Rady Fundacji.
RADA FUNDACJI
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1.
2.

3.
4.

5.

§29
Rada Fundacji, jest kolegialnym organem stanowiącym, nadzorczym, inicjującym, doradczym i
opiniotwórczym.
Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, którymi są:
a. Fundator, oraz
b. Donatorzy.
Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Donatorów do Rady Fundacji powołuje Fundator. W przypadku braku możliwości powołania Donatorów
przez Fundatora, Donatorów powołuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

§30
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady
Fundacji, którym jest Fundator.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

§31
Kadencja Donatorów w Radzie Fundacji trwa 5 (pięć) lat. Donatorzy powoływani są według zasad
określonych w § 29 ust. 5 Statutu. Fundator ma zapewnione stałe miejsce w Radzie Fundacji.
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odwołania
albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
W razie zmian w składzie Rady Fundacji w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji nowo powołanych
członków Rady Fundacji kończy się z upływem kadencji całej Rady Fundacji.
Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Rady Fundacji;
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
c. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
d. skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
e. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu,
chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
Rada Fundacji może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o kondycji finansowej i rzetelności
dokumentacji księgowej Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w
zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

§32
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) ocena pracy Zarządu;
2) powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

dokonywanie kontroli finansowej Fundacji;
zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji;
ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
uchwalenie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd
Fundacji regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji;
akceptacji lub sprzeciwu w zakresie utworzenia lub likwidacji zakładu będącego jednostką organizacyjną
Fundacji;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności;
powoływanie innych, wewnętrznych organów Fundacji oraz kontrola nad nimi;
rozwiązania Fundacji oraz rozdysponowania majątku Fundacji po jej likwidacji.
ROZDZIAŁ VII: LIKWIDACJA FUNDACJI

1.
2.
3.
4.

§ 33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania
się jej środków i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na
wniosek Zarządu Fundacji po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej albo Fundator.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora, a gdyby – z przyczyn obiektywnych –
ustanowienie likwidatora przez Fundatora nie było możliwe, wówczas likwidatora wybiera Rada Fundacji.
Majątek pozostały po likwidacji rozdysponowuje w sposób dowolny Fundator albo gdyby Fundator – z
przyczyn obiektywnych – nie mógł tego dokonać, wówczas Rada Fundacji w drodze uchwały.
ROZDZIAŁ VIII: ZMIANY STATUTU

§ 34
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
W takim przypadku zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów ustanowionych i określonych w akcie
założycielskim.
2. Zmiana Statutu, może nastąpić także w drodze uchwały Fundatora. W tym przypadku zmiany mogą
dotyczyć także celów statutowych Fundacji.
ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§35
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi";
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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 Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
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4.

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego;
Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok
kalendarzowy.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członków pierwszego Zarządu i pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały.
W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostaje powołana:
Pani Monika Podstawka – jako Prezes Zarządu Fundacji.
W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
Pan Mariusz Iwański – jako Przewodniczący Rady Fundacji;
Pani Emilia Gapińska – jako Członek Rady Fundacji;
Pani Mirella Iwańska – jako Członek Rady Fundacji.
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