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Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych
,,Wyjdi z Domu"

RozdziatL.
Postanow'ienia og6lne

s1

Fundacja Na Rzecz Wspierania os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjdi, z domlt", zwana
dalej Fundaqqu dziala na podstawie ustawy z dn.6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowieri niniej szego stafu tu.
Fundacja zostala ustanowio na przez

1 ) Agnieszkg Katarzyng Py zik,
2) P awLa Kr zy sztofa Jachym4
3) Bogdana Mariusza Slusarka
4) Stanislawa Grzegorza Gurbe, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporz4dzonym przez notariusza - Michala Buchmana w kancelarii notarialnej
w Nowym S4czuprzy ul. Pijarskiej 8, w dniu 19listopada201.1. roku.

Fundacja moze u|ywa(nazwy skr6conej: Fundacja ,,WyJdi, z domLL" .

s2

1. Siedzib4 Fundacji jest Moszczenica, woj. Matopolskie, powiat Gorlicki.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem dzialania Fundacji jest caty obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym

w zakresie niezbgdnym dla wtadciwego realizowania cel6w Fundacja moze prowadzic
dzialalno6 ( takie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

s3

Nadz6r nad Fundacj4 sprawuje minister wla6ciwy do spraw zdrowia.

s4

1. Fundacja uZywa piecz4tek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacji moze posfugiwai sig wtasnym logo.

J.

s5

Fundacja moze ustanawiai certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawa( je
z innymi nagrodami i wyr6inieniami osobom fizycznym i prawnym zaslulonym dla
Fundacji, przyczyniaj4cymi sig do rcalizagi cel6w statutowych Fundacji.
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Fundacja moze nadawai tyfr,i. ,,Zasluhony dla Fundacji"

Rozdzial2.
Cele i zasady dzialania Fundacji

s7

Celem dzialania Fundacji jest:

a. rehabilitacja zawodowa i spoteczna os6b zagrohonych wykluczeniem ze

szczeg6lnym uw zglgdnieniem os6b niepetnosprawnych;
b. dziatalnoS( w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz

kultury i sztuki na rzecz os6b zagroionych wykluczeniem ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych;

c. zwigkszanie integracji zawodowej i spolecznej os6b zagrozonych wykluczeniem ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych;
d. wspieranie dziatalnodci os6b zagrozonych wykluczeniem ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem os6b niepelnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
e. tworzenie przyjaznych warunk6w do funkcjonowania w spoleczeristwie os6b

zagro2onych wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepetno-
sprawnych;

f. tworzenie platformy wsp6lpracy pomigdzy r6znymi Srodowiskami os6b
zagroilonych wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepelno-
sprawnych, w celu umozliwienia wzajemnej pomocy;

g. niesienie pomocy osobom zagro2onym wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglg-
dnieniem os6b niepetnosprawnyclu zmierzaj4cej do zapewnienia im aktywnego
udzialu w zyciu spolecznym i gospodarczym;

h. kreowanie wizerunku os6b zagro2onych wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglg-
dnieniem os6b niepetnosprawnyctu jako pelnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej;

i. propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepetnosprawnodci;
j. przeciwdzialanie wykluczeniu spotecznemu os6b zagrozonych wykluczeniem ze

szczeg6lnym uw zglgdnieniem os6b niepelnosprawnych;
k. dzialainori( na rzecz organizaqi pozarz4dowych oraz podmiot6w wymienionych w

art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnodci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2003 nr 96 poz.873) w zakresie realizagi przez te podmioty dzialan w sferze zadan
pozytku publicznego.

Cele Fundacji, o kt6rych mowa w ust. 1 realizowane sa poprzez:
a. podrednictwo pracy dla os6b zagrohonych wykluczeniem ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnyctu
b. wspomaganie inicjatyw zmieruaj1cych do dostosowania istniej4cej infrastruktury
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k.

c. wspieranie budownictwa dostosowanego do potrzeb os5b niepelnosprawnych,
d. edukacjg spotecznq, tworzenie i opracowywanie programSw edukacyjnych,
e. organizowanie i wspieranie lokalnych sieci grup samopomocowych, wspieraj4cych

w Srodowisku miejskim i wiejskim osoby zagro2onewykluczeniem ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnyctu

f. wszelka dzialalnodc zwiyzana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracownik6w,
wszechstronnA pomoc i wsparcie dla os6b zagro2onych wykluczeniem ze szcze-
g6lnym uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnych i ich rodzin
rehabilitacjg os6b niepetnosprawnyctr,
promocjg i organizacjg wolontariatu oraz integracji szkolach i spoleczeristwie,
dzialalnod ( na r zecz rozwoju SwiadomoSci spotecznej,
dzialalnodi szkoleniow4 edukacyjn4i rehabilitacyjnq w tym szkolenie opiekun6w
i asystent6w os6b niepelnosprawnych;

l. tworzenie i prowadzenie odrodk6w rehabilitacyjnych i kulturalno-
wypoczynkowyctr, promuj4cych nowoczesne metody rehabilitacji fizycznej i
psychicznej,

m.promocjg i organizacjg sportu dla os6b zagrohonych wykluczeniem ze szczeg6lnym
uwz glgdnieniem os6b niepelnosprawnych,

n. organizacjg wydarzeri kulturalnych (wystaw, plener6w malarskich, koncert6w itp.),
sportowych, zabawi oboz6w integracyjnych dla os6b zagroilonych wykluczeniem
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnych i ich opiekun6w,

o. dziatalnodi wydawniczqu
p. dzialania na rzecz likwidacji barier w funkcjonowaniu os6b niepetnosprawnych w

spoleczeristwie, w tym barier architektonicznyctr,
q. organizowanie poradnictwa, szkoleri, instruktazy, wykclad6w z zakresu rehabilitacji,

praw i przywilej6w dotycz4cych os6b zagrozonych wykluczeniem ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnyctu

r. rozw6j nowych form i metod wsparcia indywidualnego i Srodowiskowego rrarzecz
integracji zawodowej i spotecznej (w tym np. 6rodowiskowej pracy socjalnej,
centr6w akty w izaqi lokalnej );

s. rozwiianie umiejgtnoSci i kompetencji spolecznychniezbgdnych na rynku pracy;
t. wsp6lprac9 z krajowymi, zagranicznymi i migdzynarodowymi organizacjami

zajmuj4cymi sie zagadnieniami wyr6wnywania szans dla os6b zagroilonych
wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem os6b niepetnosprawnych, a takLe
wsp 6lprac a z or ganami adminis tracj i publicznej .

u. uczestnictwo os6b zagrozonych wykluczeniem ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
os6b niep elno sprawnych w impr ezach rekreacyj no-fu rys tyc zny ch,

v. promocjg turystyki os6b zagro2onych wykluczeniem ze szczeg6lnym
uwz glgdnieniem os6b niepetnosprawnych,

w.realizacjg wsp6lnych projekt6w z organiza$ami pozarz4dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnodci
po2ytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2003 nr 96 poz.873),
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pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dziahalnodci pozytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2003

nr 96 poz.873) na realizaggprzez te podmioty dzialalnodci statutowei,
y. udzielanie dotacji celowych na rzecz organizagl pozarz4dowych oraz podmiot6w

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnodci pozytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2003 nr 96 poz.873)
na r eahzaqe pr zez te podmio ty dzialalno5ci s tatutowej

Z zastrzeheniem innych postanowierl niniejszego artykulu, dzialalnodi wskazana w
niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zada( publicznych organizacji po2ytku
publicznego tak odptabrie, jak i nieodplatnie.
Ustala sig, 2e dzialalnodi fla rzecz organiza$L pozarz4dowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U .2003 nr 96 poz. 873), w zakresie realizacji przez

te podmioty dzialan w sferze zada( pozytku publicznego polegajAca na udzielaniu
tym podmiotom darowizn finansowych lub rzeczowych na rcalizagg dzialalnodci

statutowej oraz udzielani tym podmiotom dotacji celowych na realizagg zadan

statu towych, p rowa dzona j est wyl4cznie nieodptatnie.

Rozdlzial3.
Maj4tek i dochody Fundacji

s8

Maj4tek Fundacji stanowi Fundusz ZaloLycielski o wartodci 2.200 zt ( stownie: dwa
tysi4ce dwiedcie zlotych), z czego 1.000 z1 (slownie: tysi4c ztotych) przeznaczone jest

na dzialalnodi gospodarcz4oraz 6rodki finansowe, prawa maj4tkowe, nieruchomo6ci i
ruchomodci nabyte przez Fundacjg w trakcie jej dziatania.
Dochody uzyskiwane z majAtku Fundagi przeznaczone s4 wyl4cznie na realiza$g

cel6w statutowych oraz na pokrycie uzasadnionych i niezbqdnych koszt6w
dzialalnodci Fundacji i nie mog4 by( przeznaczone do podzialu migdzy Fundator6w i
pracownik6w. DziaLalnodi gospodarcza moie byi prowadzona przez Fundacjg w
rozmiarach slui1cych realizacji celow statutowych oraz jedynie jako dzialalno6i
dodatkowa w stosunku do dzialalnoSci pozytku publicznego.
Zabrania sig:

a. tdzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowi4zari maj4tkiem organizacji w
stosunku do jej cztonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z

kt6rymi cztonkowie, czlonkowie organ6w oraz pracownicy organizacji pozostaj4 w
zwi4zku malzerlskim, we wsp6lnym poLyciu albo w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo s4 zwi4zani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej,,osobami bliskimi",

b. przekazywania ich maj4tku na rzecz ich cztonk6w czlonk6w organ6w lub
pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do os6b

trzecictr, .w szczeg6lnoici, jeLeli przekazanie to nastgpuje bezptatnie lub na
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1.

preferencf nych warunkacfL
c. wykorzystywania maj4tku na rzecz czlonk6w czlonk6w organ6w lub

pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach innych ni| w stosunku do os6b
trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpodrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towar6w lub usfug od podmiot6w w kt6rych uczestnicz4 czlonkowie
organizacji, czlonkowie jej organ6w lub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na
zasadach innych nii, w stosunku do os6b trzecich lub po cenach wylszych ni|
rynkowe.

se

lrodtafinansowania Funda gi pochod.z4 z:

1) darowizn,spadk6w, zapisow krajowych jak i zagranicznych
2) dotacji i subwencji os6b prawnyctr,
3) dochod6w ze zbi6rekpublicznyctr,
4\ dochod6w z festiwali, konkurs6w oraz licytacji,
5) z instrument6w finansowych np.: dywidend i zysk6w z akcji oraz lokat

terminowych, obligacji skarbowych i odsetek bankowych i innych,
6) dochod6w z maj4tku ruchomego i nieruchomego,
7) dzialalno6ci gospod ar czej prowadzo nej pr zez Fundacjg,
8) wptyw6w z dzialalno6ci odplatnej po2ytku publicznego.
Dochody Fundacji pochodz4ce z darowizn, spadk6w, zapisow oraz subwencji mog4
by( u?yte do realizacji cel6w Fundacji wedfug swobodnego uznania jej Zarz4du, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W przypadku powolania Fundacji do dziedziczenia jej Zarz4d sklada odwiadczenie o
przllgciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko w6wczas, gdy w chwili
skladania tego odwiadczenia jest oczywiste, Le stan czynrry spadku znacznie
pr zewy Zsza dlugi sp adk6w.

Rozdzial4.
DzialalnoSi gospod arcza Fundacji
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1. Fundacja mo2e prowadzii w kraju i zagrmricq zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym
zakresie p rzepis am i, dzialalno6i gospo dar cz4w zakresie :

1) PKD 79.12.2 - dzialalnodi organizator6w turystyki,
2) PKD 79.90.A- dzialalnodi pilot6w wycieczek i przewodnik6w turystycznych,
3) PKD 56.10.8 - ruchome plac6wki gastronomiczne,
4) PKD 56.30.2 - przygotowywanie i podawanie napoj6w,
5) PKD 85.51.2 -pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajg( sportowych i

6)

7)

rekreacfnych,
PKD 85.52.2 - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

2.

J.

PKD 85.53.2 - pozaszkolne formy edukacji
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8) PKD 85.59.A - nauka jgzykow obcych,

9) PKD 85.59.8 pozostate pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane,
10) PKD 85.60.2 - dzialalno6i wspomagaj4ca edukacjg,

11) PKD 58.11,.2 - wydawanie ksi42ek,

12) PKD 58.1.3.2 - wydawanie gazet,

13) PKD 58.1.4.2- wydawanie czasopism i pozostatych periodyk6w,
14) PKD 63.1,1,.2 przetwarzanie danych; zarz4dzanie stronami internetowymi

(hosting) i podobna dzialalno6(;
15) PKD 63.12.2 - dzialalnodi portali internetowyctu
16) PKD 77.39.2 - wynajem i dzieriawa pozostalych maszyn, urz4dzeri oraz d6br

materialny ch, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17) PKD 78.10.2 - dzialalnodi zwi4zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i

pozyskiwaniem pracownik6w,
18) PKD 78.30.2 - pozostala dzialaLnoi( zwi4zana z udostgpnianiem pracownik6w,
19) PKD 82.30.2- dziatalnofi(.zwi4zanazorganizag4targ6w, wystaw i kongres6w,

20) PKD 85.10.2 - wychowanie przedszkolne,
21) PKD 86J.0.2 - dzialalno6(. szpital|
22) PKD 86.21..2 - praktyka lekarska og6lna
23) PKD 86.22.2 - praktyka lekarska specjalistyczna
24) PKD 86.90.A - dzialalnodi fizjoterapeutyczna
25) PKD 86.90.8 - dziatalno6i pogotowia ratunkowego
26) PKD 86.90.C - praktyka pielggniarek i polo2nych
27) PKD 86.90.D - dzialalno6i paramedyczna
28) PKD 86.90.E - pozostata dzialalno6i w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasyfikowana
29) PKD 87.1.0.2 - pomoc spoleczna z zakwaterowaniem zapewniaj4ca opiekg

pielggniarsk4
30) PKD 87.30.2 - pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla os6b w podesztym wieku

i os6b niepelnosprawnych
31) PKD 87.90.2 - pozostala pomoc spoteczna z zakwaterowaniem
32) PKD 88J.0.2 - pomoc spoteczna bez zakwaterowania dla os6b w podesztym wieku

i os6b niepetnosprawnych
33) PKD 88.97.2 - opieka dzienna nad dzieimi
34) PKD 8899.2 - pozostata pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej

niesklasyf ikowana,

35) PKD 96.04.2 - dzialalno(( zwi4zana z poprawa kondycji fizycznej,
36) PKD 79.90.8 - dziatalno6(.w zakresie informacji turystycznej,
37) PKD 79.90.C - pozostala dzialalnodi usfugowa w zakresie rezerwagi, gdzie indziej

niesklasyfikowana,
38) PKD 96.09.2 - pozostata dzialalno6i uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Fundacja moze prowadzii dziatalnodi gospodarcz1 wyl4cznie w rozmiarach
sluz4cych r ealizagi cel6w statutowych.

3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzqce z prowadzenia dzialalno6ci gospodarczejffi w'#-ry 6111



moga by( przeznaczone wyt4cznie na realizacjg jej cel6w statutowych .

4. Decyzjg o rozpoczgciu dzialalnodci gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1

podejmuje Zarz4d.
5. ZarzTd okredla zasady prowadzenia dzialalnodci gospodarczejprzezFundacjq.
6. Przed rozpoczeciem dzialalno6ci gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska

wymagane zezwolenie, koncesjg lub upowaznienie, jezeli bgdzie to wymagane przez
przepisy prawa.

Rozdzial5.
Organl, Fundacji
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l. Organami Fundacji s4:

1) Zarz4d Fundacjr, zwany dalejZarz4dem.
2) Rada Fundacji, zwarta dalej Rad4.

2. Jeheli Fundacja zatrudnia co najmniej troje pracownik6w lub innych os6b na
podstawie um6w cywilnoprawnych, osoby te wybierajq z podr6d swojego grona
Przedstawiciela.

3. Przedstawiciel wybierany jest zwylcl4 wigkszodci4 gtos6w w wyborach
demokratycznych w obecnodci co najmniej polowy uprawnionych do gtosowania.
Spotkanie wyborcze zwoluje prezes zarz4du fundacji. Szczeg6lowe zasady wyboru
Przedstawiciela oraz jego kompetencje okredla regulamin ustalony przez Zarz4d
Fundacji po uzgodnieniu z osobami o kt6rych mowa w ust. 2.

4. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.
5. Kadencja Przedstawiciela zostaje przerwana przez Zarz4d Fundacji wraz z

rozwi4zaniemz Przedstawicielem umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.

Zarz4d, Fundacji

s12

1. Zarz4d sktada sig z 3-5 czlonk6w w tym Prezesa i dw6ch Wiceprezes6w.
2. Zarz4d powotywany jest na czas nieoznaczony.
3. Czlonk6w Zarz4du powofuj4 i odwoluj4 Fundatorzy podczas posiedzenia

Fundator6w w obecnodci przynajmniej trzech Fundator6w zwyk*.4 wigkszo6ci4
glos6w.

4. Fundatorzy moga by( czlonkami ZarzEdu. W takim przypadku powotuj4 siebie
w sklad Zarz4du.

5. Cztonkiem Zarz4du nie moze byi osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestgpstwo umydlne Scigane z oskarLenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

6. Funkcjg Prezesa Zarz4du sprawuje jeden z Fundator6w lub osoba przez nich
p owotana. Fun d a tor zy p ow oluj 4 r 6w nieL f unkcj e Wicep reze sow Zar z1du.
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1. Czlonkostwo w Zarz4dzie ustaje z chwil4 odwolania lub Smierci czlonka Zarz4du.

2. Odwotanie czlonka Zarz4duprzez Fundator6w nastgpuje na wniosek lub zint$atywy
Fundatora w przypadku:

a. zloLeniarezygnagi,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem s4du za

przestgpstwo popetnione z winy umy6lnej,

c. podjgcia pracyt ktorej charakter uniemozliwia nalezyte wykonywanie funkcji

czlonka Zarz4du,
d. choroby, utomno6ci lub utraty sit powoduj4cych trwal4 niezdolnoS6 do

sprawowania funkcju
e. niepelnienia obowi4zk6w cztonka Zarz4du przezokres dluLszy ni2 rok,

t. przekroczenia 75 roku Zycia,

g. nienalezytego wypelniania funkcji czlonka Zarz4du,

h. istotnego naruszenia postanowieri stafutu
i. skazania prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo umySlne 6cigane z oskarzenia

publicznego lub przestgpstwo skarbowe

3. Fundatorzy dokonuj4uzupdnienia skladu Zarz4du podczas posiedzenia Fundator6w

w obecnod ci pr zynajmniej trzech Fund ator6 w zwykd 4 wigkszoSci4 gto s6w.

4. Fundator moze w kazdym czasie zrezygnowac z pdnienia funkcji cztonka Zarz4du.

W takim przypadku jego czlonkostwo w Zarz4dzie wygasa z dniem zloLenia

pisemnego odwiadczenia w tej sprawie pozostatym czlonkom Zarz4du.
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1,. Zarz4d kieruje dzialalnoici4 Fundacji i reprezentuje j4na zewn4trz.

2. Do kompetencji Zarz4du nalel4 wszystkie sprawy nie zastrzezone do kompetencji
Rady.

3. Uchwaty Zarz4du s4 podejmowane zwylrJ1 wigkszodci4 g1os6w przy obecnodci co

najmniej potowy czlonk6w Zarz4du, w tym Prezesa na posiedzeniach zwotywanych
z ini$atywy Fundator6w lub Prezesa Zarz4du, nie rzadziej ni| raz w roku. W razie

r6wnej liczby gtos6w decyduje glos PrezesaZarz1du.
4. Zarz4d moze przyl1c regulamin swojej dzialalnodci.
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1. Do oSwiadczeri woli we wszystkich sprawach maj4tkowych i niemaj4tkowyctr, w tym
migdzy innymi zaci4gania zobowi4za(, zawierania um6w, spraw pracowniczych oraz

udzielania petnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dw6ch czlonk6w
Z ar z4du dzialaj 4cych t4cznie.

2. W biez4cych sprawach Fundacji, a w szczeg6lno6ci do podpisywania pism
przewodnictu faktur, zaproszeri i innych tego typu dokument6w, podwiadczania za

zgodnodi z oryginalem upowazniony iest ku4y czlonek Zarz4du dzialai4cy8.cg\ tu-fr* W /{hr,',
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1,.

2.
a
J.

jednoosobowo, a takile osoba zatrudniona przez Fundacjg zar6wno w ramach
stosunku pracy jak i stosunku cywilnoprawnego.
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Czlonkowie Zarz4du mog4 pozostawai z Fundacja * stosunku zatrudnienia.
Wynagrodzenia cztonk6w Zarz4du okre6la Rada Fundacji.
Pod pojgciem wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 2, rozumie sig wynagrodzenie
z tytulu Swiadczenia pracy lub uslug, niezalehnie od sposobu nawi4zania stosunku

Pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, t4cz4cych cztonka Zarz4du z Fundacj4.
Cztonek Zarz4du, w przypadku poniesienia koszt6w wynikaj4cych z wypetniania
zadania sluz4cego realiza$i cel6w Fundacji, moze ubiegai sig o zwrot tych koszt6w.

Rada Fundacji
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1. Rada jest organem kontrolnym, odrgbnym od Zarz4du i nie podlegaj4cym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewngtrznej.

2. Rada sprawuje funkcjg kontroln4 nad realizacj4 statutowych cel6w i zadanFundacji.
3. Rada kontroluje sporz4dzanie sprawozdari finansowych z dziatalnodci Fundacji

i sprawoz dart z dzialalno6 ci Zar z4du.
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1. Rada sklada sig z3 - 5 czlonk6w.
2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodnicz4cego,

wiceprzewodnicz4cego i sekretarza Rady.
3. Czlonk6w Rady powotuj4 i odwotuj4 Fundatorzy po uprzednim pisemnym

wyrazeniu zgody powotywanej osoby na pelnienie funkcji Cztonka Rady, z
zastrzeLeniem ust. 4.

4. Cztonkowie Rady:
a. nie mog4 by( czlonkami organu zarz4dzaj4cego ani pozostawai z nimi w zwi4zku

malzeriskim, we wsp6lnym po?yciu, w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa
lub podlegtodci sluzbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo umy6lne Scigane z
oskarzenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe,

c. mog4 otrzymywa( z tytufu petnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych koszt6w lub wynagrodzenie w wysoko6ci nie wylszej ni2
przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw ogtoszone
przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego zarok poprzedni.

5. W przypadku 6mierci albo choroby, ulomno6ci, lub utraty sit - powoduj4cych trwat4
niezdolno6i wszystkich Fundator6w do wykonywania ich uprawnieri wynikaj4cych

4.



Fundator6w cztonkowie Rady sA powotywani do skladu i odwolywani ze sktadu

Rady gtosami pozostatych czlonk6w Rady.

6. Cztonkowie Rady s4 powotywani na czas nieokredlony.

7. Cztonkostwo w Radzie ustaje z chwil4 odwotania lub 6mierci czlonka Rady.

8. Fundatorzy moga odwolai czlonk6w Rady w przypadkach okreSlonych w $ 13 ust. 2

s1e

Do Rady naleLy:
1) nadz6r nad realizacjq gt6wnych kierunk6w dzialania Fundacji,

2) wystgpowanie do Fundator6w i Zarz4du z wnioskami, dotycz4cymi dzialalnodci

Fundacji,
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich program6w dziatania Fundacji,

4) wyraLanie opinii w sprawach przedlozonych jejprzezZarz4d,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdart z dzialalnoici Zarz4du, sprawozda(

f inansowych, spraw ozdan merytorycznych or az udzielanie mu ab solutorium,
6) zatwier dzanie rocznych prelim inar zy budzetow y ch zar z4dtt,
7) wystgpowanie do Fundator6w z wnioskiem o odwolanie czlonka Zarz4du,
8) pozostate zadaniaprzypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.
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Uchwaty Rady Fundacji zapadaj4 zwylcl4 wigkszo6ci4 g1os6w, z tym 2e dla waznodci

tych uchwal wymagana jest obecnodi co najmniej potowy skladu jej czlonk6w w tym
Przewodnicz4cego lub Wiceprzewodnicz4cego. W razie r6wnej liczby glos6w
decyduje glos Przewodnicz4cego lub w razie jego nieobecno6ci Wiceprzewodni-
cz4cego.

Uchwaly zapadaj4 na posiedzeniach, zwolywanych przez Przewodnicz4cego, nie
rzadziej ri| raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarz4du
w celu skladania wyjadnieri.
KaLdy cztonek Rady ma jeden gtos.
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Fundatorzy, jak i czlonkowie Zarz4du nie mog4 by( czhonkami Rady Fundacji, za

wf 4tkiem sytuacji wynikaj4cej z S 23, pkt.3.
Rada moze prz1yrqc regulamin swojej dzialalnodci.

Rozdzial6.
Postanowienia koricowe
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1,. Dla efektywnego vrzeczywistnienia swoich cel6w Fundacja moze polEczyc sig z inn4

1.

2.

3.

7.

ny,t^-flX^* ry
l0/11rfur^, Oftl

7o^

,AZ
Q*^/Z/1

O7

,PO\.f: i
,ffil&-



?

fundacj4.
Decyzjg o pol1czeniu podej*rj4 Fundatorzy podczas posiedzenia Fundator6w w
obecnoSci pr zy najmniej trzech Fund ator6 w zwyl<!.4wigkszo6ci4 gtos6w..

Jezeli Po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostanE 6rodki
maj4tkowe, Fundatorzy przeznacz4 je na cele pomocy osobom zagrozonym
wykluczeniem.
Statut fundacji moze ulec zmianie.
zmiana moze dotyczyc wszystkich element6w okredlonych w statucie.
Zmiany statutu Fundacji dokonuj4 Fundatorzy podczas posiedzenia Fundatordw w
obecnodci przynajmniej trzech Fundator6w zwyk4 wigkszo6ciE gtos6w., z
zastrzeileniem ust. 7.
rN ptzypadku dmierci albo choroby, ulomnodci lub utraty sil - powoduj4cych trwat4
niezdolnodi wszystkich Fundator6w do wykonywania ich uprawnieri wynikaj4cych
ze stafutu, lub w wyniku jednogtodnego przekazania Radzie uprawnierl przez
Fundator6w, zrniany statutu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarz4du Fundacji.
]ednakze zmiany cel6w fundacji mogA dokonai tylko Fundatorzy.
Fundacja ulega likwidacji w razie osi4gnigcia ce16w, dla kt6rych zostala powolana lub
wobec wyczerpania sig jej Srodkow finansowych i maj4tku.
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W przypadku dmierci albo choroby, ulomnodci lub utraty sit - powoduj4cych trwal4
niezdolnodi jednego z Fundator6w do wykonywania uprawnierl wynikaj4cych ze
statufu, jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuj4 pozostali Fundatorzy.
W przypadku 6mierci albo choroby, ulomno6ci lub utraty sil - powoduj4cych trwal4
niezdolnodi wszystkich Fundator6w do wykonywania uprawnieri wynikaj4cych ze
statutu, ich uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Rada Fundacji, chyba Le
Stafut stanowi inaczej.
Fundatorzy w drodze jednoglodnej decyzji *uja prawo przekaza(. Radzie Fundacji
wszystkie uprawnienia Fundator6w wynikaj4ce z niniejszego Statutu.
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