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Statut Fundacji "ZostańMistrzem"
RozdziałI
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja "ZostańMistrzem" zwana dalej Fundacjązostaje ustanowiona aktem notarialnym, sporzą
dzonym
w Krakowie dnia 16 sierpnia 2012 roku, repertorium A nr 9691/2012 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Podgórskim nr
12/20, przed asesorem notarialnym Marcinem Bryłą, zastę
pcąnotariusza Andrzeja Mazura, przez "Fundatorów", zwanymi dalej
Fundatorem w osobach Aleksandra Ciepiela oraz Anna Fuk realizują
c swągł
ównąmisjęw postaci upowszechniania, promocji i
wspierania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzież
y oraz osób dorosł
ych, dział
a na podstawie przepisów:
 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 19991r. Nr 46, poz.203) wraz z póź
niejszymi zmianami
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach poż
ytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź
n. zm.),
 na podstawie niniejszego statutu.
2. Fundacja dla celów współ
pracy z zagranicąmoże posł
ugiwaćsiętł
umaczeniem nazwy w wybranych ję
zykach obcych.
§2
1. Fundacja posiada osobowoś
ćprawnąz chwiląwpisu do wł
aś
ciwego rejestru.
2. SiedziąFundacji jest miasto Kraków.
3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbę
dnym dla wł
aś
ciwego
realizowania celów, Fundacja moż
e prowadzićdział
alnoś
ćpoza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§3
Fundacja używa prostoką
tnej pieczę
ci z napisem wskazują
cym jej nazwęw ję
zyku odpowiednim do kraju w jakim dział
a zgodnie ze
wzorem zatwierdzonym przez Zarzą
d Fundacji.
§4
Fundacja moż
e ustanowićodznaki i medale honorowe i przyznawaćje wraz z innymi nagrodami i wyróż
nieniami osobom fizycznym
i prawnym zasł
uż
onym dla celów obranych przez Fundacjęlub dla samej
Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Zarząd.
§5
Fundacja moż
e sięłą
czyćz innymi organizacjami o podobnych celach na warunkach okreś
lonych umową
stron, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowiąinaczej.
RozdziałII
Cel, zasady i zakres dział
ania Fundacji
§6
Celami Fundacji jest realizacja zadańw zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielę
gnowanie polskoś
ci oraz rozwoju
ś
wiadomoś
ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreś
leniem roli sportu
polskiego,
2. Ochrony i promocji zdrowia,
3. Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach bę
dą
cych pod opiekąFundacji oraz pomoc im w powrocie do zdrowia i
peł
nej formy sportowej,
3. Wypoczynku dzieci i mł
odzieży,
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
6. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
,
7. Przeciwdział
ania uzależ
nieniom i patologiom społ
ecznym poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu
8. Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu ż
ycia oraz spę
dzania wolnego czasu i aktywnej turystyki
9. Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
10. Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespoł
ów sportowych oraz ochrony sportowego
dziedzictwa kulturowego
11. Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli towarzyszą
cych ( hotele,
restauracje, itp.) oraz późniejsze zarzą
dzanie tymi obiektami
12. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społ
ecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR)
(Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
13. Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
13. Tworzenie strategii Społ
ecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i
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public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu
15. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzają
cej do zapewnienia im aktywnego udział
uwż
yciu społ
ecznym i
gospodarczym.
16. Aktywizacja sportowa i ruchowa osób wykluczonych społ
ecznie, w trudnej sytuacji ż
yciowej, bezrobotnych,
niepeł
nosprawnych.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opiekąfundacji poprzez organizowanie obozów sportowych, wyjazdów
treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą
, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze
odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
2. Podejmowanie i wspieranie działalnoś
ci pożytku publicznego i wspieranie dział
alnoś
ci wolontariuszy w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu mł
odzież
y poprzez organizacjęi prowadzenie zaję
ćsportowych i
rekreacyjnych w szkole i poza szkoł
ą, uczelniach wyższych i poza nimi.
4. Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po kontuzjach.
5. Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców aktywnych oraz kontuzjowanych
5. Organizowanie wydarzeńkulturalnych i sportowych.
6. Wytwarzanie i rozprowadzanie, takż
e poprzez sprzedaż
, róż
nego rodzaju materiał
ów promocyjnych,
znaczków, symboli, gadżetów zwią
zanych z działalnoś
ciąFundacji lub innych podmiotów wspierają
cych dział
ania Fundacji.
7. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierają
cych dział
ania Fundacji.
8. Gromadzenie ś
rodków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, takż
e
poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Podejmowanie działańw zakresie oraz finansowanie rozwoju i promocji polskiego sportu,
10. Wspieranie, rozwój i promocjęsportu, kultury fizycznej wś
ród osób niepeł
nosprawnych, a zwł
aszcza
wśród dzieci i mł
odzież
y,
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielę
gnowanie polskoś
ci oraz rozwój ś
wiadomoś
ci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
12. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdział
anie patologiom
społ
ecznym,
13. Rozwój i budowęinfrastruktury sportowej dla dzieci i mł
odzież
y oraz bazy rekreacyjnosportowej w
tym realizacjęgł
ównych celów Fundacji,
14. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom pozostają
cym pod
opiekąFundacji
14. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwł
aszcza wywodzą
cym sięz rodzin o trudnej
sytuacji materialnej,
16. Działalnośćwspomagającąrozwój wspólnot i społ
ecznoś
ci lokalnych w zakresie sportu i rekreacji oraz krzewienia kultury
fizycznej
15. Promocje klubów i organizacji sportowych,
16. Promocje indywidualnych zawodników i druż
yn,
17. Prowadzenie działalnoś
ci gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate Social
Responsibility) i public relations
20. Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji,
21. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu mł
odzież
owego, w tym prowadzenie sekcji i
druż
yn sportowych oraz szkolenie zawodników,
22. Branie czynnego udział
u w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i
stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
23. Szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształ
cają
cych i podnoszących kwalifikacje trenerów i sportowców
18. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym zwią
zanych ze sportem i kulturąfizycznąlub
mających na celu promocjęi propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu ż
ycia
19. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów
w tym organizowanych przez inne podmioty,
26. Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i mł
odzież
y, prowadzenie
dział
alnoś
ci profilaktycznej,
27. Nabywanie, budowę, rozbudowę
, rozwój, prowadzenie, uż
ytkowanie, reklamęi promocjęoś
rodków
sportowych i rekreacyjnowypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej,
28. Zakup sprzę
tu sportowego i urządzeńsł
użących podnoszeniu kwalifikacji sportowych
we współ
zawodnictwie sportowym,
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29. Wypł
acanie stypendiów zawodnikom biorącym udziałwe współ
zawodnictwie sportowym lub sportowcom po kontuzjach,
20. Pomoc rzeczowąi finansową(zwrotnąlub bezzwrotną
) zawodnikom wykazują
cym szczególne uzdolnienia w kierunku sportu.
21. Opracowywanie i wdraż
anie programów aktywnoś
ci ruchowej i sportowej dla osób niepeł
nosprawnych oraz wykluczonych
społecznie, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych.
§8
Dla osią
gnięcia swoich celów Fundacja może współpracowaći wspieraćdział
alnoś
ćinnych osób
prawnych oraz fizycznych, których działalnośćjest zbież
na z celami Fundacji.
RozdziałIII
Mają
tek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowią
:
 Fundusz Zał
ożycielski w kwocie 2 100 zł(dwa tysiące sto zł
otych)
ś
rodki finansowe i przedmioty mają
tkowe nabyte w trakcie dział
alnoś
ci statutowej
2. Mają
tek fundacji mogąstanowićrównież
:
 dotacje i darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy
 subwencje osób prawnych
 dochody z mają
tku ruchomego i nieruchomego Fundacji
 odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 dochody z dział
alności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 dochody ze zbiórek publicznych
ś
rodki uzyskane ze funduszy europejskich
 inne ś
rodki finansowe i materialne otrzymane przez Fundacje od osób prawnych, fizycznych i innych.
§10
Dochodami Fundacji sąw szczególności:
1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia mają
tkowe poczynione na rzecz
Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów.
2. Wpł
ywy ze zbiórki i imprez publicznych organizowanych przez Fundacjęna podstawie odpowiednich
zezwoleń.
3. Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji.
4. Dochody z posiadanego przez Fundacjęmajątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr
niematerialnych i prawnych.
5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej dział
alnoś
ci gospodarczej, której przedmiotem bę
dzie
wedł
ug Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD):
PKD 47.11.Z Sprzedażdetaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
ż
ywnoś
ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
 PKD 47.19.Z Pozostała sprzedażdetaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 PKD 47.61.Z Sprzedażdetaliczna ksią
żek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.62.Z Sprzedażdetaliczna gazet i artykuł
ów piś
miennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
 PKD 47.63.Z Sprzedażdetaliczna nagrańdźwię
kowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.64.Z Sprzedażdetaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.65.Z Sprzedażdetaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.77.Z Sprzedażdetaliczna zegarków, zegarów i biż
uterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
 PKD 47.78.Z Sprzedażdetaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
 PKD 47.79.Z Sprzedażdetaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 PKD 47.99.Z Pozostała sprzedażdetaliczna prowadzona poza sieciąsklepową
, straganami i
targowiskami,
 PKD 56.10.A Restauracje i pozostał
e placówki gastronomiczne
 PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 PKD 58.11.Z Wydawanie książek
 PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
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 PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 PKD 58.19.Z Pozostała działalnośćwydawnicza
 PKD 59.14.Z Działalnośćzwią
zana z projekcjąfilmów
 PKD 68.10.Z Kupno i sprzedażnieruchomoś
ci na własny rachunek
 PKD 68.20.Z Wynajem i zarzą
dzanie nieruchomościami wł
asnymi lub dzierż
awionymi
 PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dział
alnoś
ci gospodarczej i zarzą
dzania
 PKD 73.11.Z Działalnośćagencji reklamowych
 PKD 73.12.A Poś
rednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 PKD 73.12.B Poś
rednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
 PKD 73.12.D Poś
rednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostał
ych mediach
 PKD 74.20.Z Działalnośćfotograficzna
 PKD 74.90.Z Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
 PKD 82.11.Z Działalnośćusługowa związana z administracyjnąobsł
ugąbiura
 PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostał
a specjalistyczna
dział
alnoś
ćwspomagająca prowadzenie biura
 PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaję
ćsportowych i rekreacyjnych
 PKD 86.90.A Działalnoś
ćfizjoterapeutyczna
 PKD 93.19.Z Pozostała dział
alnośćzwiązana ze sportem
 PKD 93.29.Z Pozostała dział
alnośćrozrywkowa i rekreacyjna
 PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzież
y
 PKD 18.12.Z Działalnośćusługowa związana z przygotowywaniem do druku
 PKD 82.30.Z Działalnośćzwiązana z organizacjątargów, wystaw i kongresów
 PKD 63.13.Z Działalnośćportali internetowych
6. Na prowadzenie przez Fundacjędział
alnoś
ci gospodarczej przebacza sięniezależ
nie od mają
tku posiadanego przez Fundacjęna
realizacjędziałalnoś
ci statutowej, ś
rodki finansowe w kwocie 1.000 zł
.
§11
1. W przypadku uzyskania statutu organu pożytku publicznego, dla zapewnienia realizacji celów
statutowych, Fundacja prowadzićbędzie odpłatnąi nie odpł
atnądział
alnoś
ćpoż
ytku publicznego w nastę
pują
cym zakresie:
(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej
(PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierż
awa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
(PKD 79.12.Z) Działalnoś
ćorganizatorów turystyki
(PKD 79.90.C) Pozostała działalnośćusł
ugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 82.30.Z) Działalnoś
ćzwiązana z organizacjątargów, wystaw i kongresów
(PKD 82.99.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćwspomagająca prowadzenie dział
alnoś
ci gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
(PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaję
ćsportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
(PKD 85.59.A) Nauka języków obcych
(PKD 85.59.B) Pozostał
e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 86.90.A) Dział
alnoś
ćfizjoterapeutyczna
(PKD 86.90.D) Dział
alnośćparamedyczna
(PKD 93.29.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćrozrywkowa i rekreacyjna
(PKD 93.13.Z) Działalnoś
ćobiektów sł
użących poprawie kondycji fizycznej
(PKD 93.19.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćzwią
zana ze sportem
(PKD 96.04.Z) Działalnoś
ćusł
ugowa związana z poprawąkondycji fizycznej
(PKD 78.30.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćzwią
zana z udostępnianiem pracowników
(PKD 85.60.Z) Działalnoś
ćwspomagająca edukację
(PKD 88.99.Z) Pozostał
a pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 90.02.Z) Działalnoś
ćwspomagająca wystawianie przedstawieńartystycznych
(PKD 93.11.Z) Działalnoś
ćobiektów sportowych
(PKD 93.12.Z) Działalnoś
ćklubów sportowych
(PKD 93.13.Z) Działalnoś
ćobiektów sł
użących poprawie kondycji fizycznej
(PKD 93.19.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćzwią
zana ze sportem
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(PKD 93.21.Z) Działalnoś
ćwesołych miasteczek i parków rozrywki
(PKD 93.29.Z) Pozostał
a dział
alnoś
ćrozrywkowa i rekreacyjna
(PKD 94.11.Z) Działalnoś
ćorganizacji komercyjnych i pracodawców
(PKD 94.12.Z) Działalnoś
ćorganizacji profesjonalnych
(PKD 94.99.Z) Działalnoś
ćpozostałych organizacji czł
onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
§12
Dział
alnoś
ćstatutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogół
u społ
ecznoś
ci.
§ 13
Ministrem sprawują
cym nadzór nad działalnościąFundacji jako organizacji poż
ytku publicznego, w
zakresie prawidłowości korzystania z uprawnieńokreś
lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dział
alnoś
ci pożytku publicznego i wolontariacie, jest minister wł
aś
ciwy do spraw sportu i turystyki.
§14
Majątek i dochody Fundacji w całości służ
ąrealizacji jej celów statutowych.
RozdziałIV
Organy Fundacji
§ 15
1. Organami Fundacji są:
 Zgromadzenie Fundatorów
 Zarzą
d Fundacji
 Rada Fundacji.
§ 16
1. Zgromadzenie Fundatorów tworząFundatorzy, przy czym każ
demu Fundatorowi przysługuje iloś
ćgł
osów proporcjonalna do
wielkoś
ci wkł
adów
2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należ
y:
a. podejmowanie uchwałw sprawie zmiany celu dział
ania i likwidacji Fundacji,
b. powoł
ywanie i odwoł
ywanie Przewodniczą
cego oraz czł
onków rady Fundacji,
c. powoływanie i odwoływanie Zarzą
du Fundacji,
d. przyjmowanie rocznych sprawozdańz działalnoś
ci Fundacji.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadajązwykł
ąwię
kszoś
ciągł
osów, przy udziale co najmniej poł
owy Zgromadzenia
Fundatorów.
4. Zgromadzenia Fundatorów sązwoł
ywane nie rzadziej niżraz do roku przez Zarzą
d Fundacji.
2. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane jest także na wniosek co najmniej jednego Fundatora zł
oż
ony w
Zarzą
dzie Fundacji.
6. Fundatorzy mogązwykł
ąwiększościągłosów powoł
ywaćdo Zgromadzenia Fundatorów inne osoby
fizyczne i prawne.
§17
1. Zarzą
d Fundacji składa sięz 1 do 3 osób.
2. Zarzą
d powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Kadencja Zarzą
du trwa od momentu powoł
ania go przez Fundatorów do momentu jego odwoł
ania.
4. Fundatorzy mogąpowoł
ywaći odwoływaćZarzą
d w każ
dej chwili bez podania konkretnej przyczyny.
5. Czł
onkowie Zarządu mogąpeł
nićswe funkcje społ
ecznie lub mogąbyćz tytuł
u peł
nienia tych funkcji
wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Prezesa Zarzą
du.
6. Zarzą
d Fundacji kieruje Fundacją
, reprezentuje Fundacjęna zewną
trz oraz odpowiada za jej wyniki
finansowe i społ
eczne.
7. Do zakresu kompetencji Zarzą
du należy podejmowanie wszelkich decyzji w szczególnoś
ci:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
b. sporzą
dzanie sprawozdańkwartalnych i rocznych z dział
alnoś
ci.
c. kierowanie dział
alnoś
ciąFundacji.
d. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
e. tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą
8. Dla waż
noś
ci uchwałZarzą
du wymagana jest zgoda wszystkich jego czł
onków na podję
cie uchwał
y.
9. Uchwały Zarządu mogąbyćpodejmowane na jego posiedzeniach lub w formie gł
osowania pisemnego.
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10. Do bieżącej obsł
ugi zadańFundacji Zarząd może utworzyćBiuro Fundacji.
11. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.
12. Czł
onkowie Zarzą
du nie mogąbyćskazani za przestę
pstwo umyś
lne ś
cigane z oskarż
enia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13. Do skł
adania oświadczeńwoli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarzą
du samodzielnie lub w
przypadku Zarzą
du wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub Czł
onek Zarzą
du z Prezesem Zarzą
du wspólnie.
14. Członkowie władz Fundacji nie ponosząodpowiedzialnoś
ci materialnej swoim mają
tkiem za zobowią
zania Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej dział
alnoś
ci statutowej.
2. Rada Fundacji składa sięod 2 do 5 członków, w tym Przewodniczą
cego Rady.
3. Rada Fundacji jest powoł
ywana i odwoływana przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 2letniej kadencji.
4. Rada Fundacji zbiera sięco najmniej 1 raz w roku i dział
a wedł
ug uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Uchwały Rady podejmowane sąprzy obecnoś
ci co najmniej poł
owy skł
adu Rady.
6. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każ
dego roku.
7. Obrady Rady sąprotokoł
owane. Protokóły przechowuje Przewodniczą
cy Rady.
8. Do zakresu kompetencji Rady należ
y:
a. zatwierdzanie planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a takż
e sprawozdańz ich wykonywania,
b. w sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarzą
du udzielanie upoważ
nieńZarzą
dowi w ś
ciś
le okreś
lonym zakresie na czas
ograniczony lub nieograniczony,
c. przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z dział
alnoś
ci Fundacji Zgromadzeniu
Fundatorów,
9. Osoby zasiadają
ce w Radzie Fundacji nie mogąotrzymywaćdiet i zwrotu kosztów z tytuł
u peł
nienia
funkcji w Radzie Fundacji.
10. Czł
onkowie Rady Fundacji nie mogąbyćskazani za przestę
pstwo umyś
lne ś
cigane z oskarż
enia publicznego lub przestę
pstwo
skarbowe.
11. Czł
onkowie władz Fundacji nie ponosząodpowiedzialnoś
ci materialnej swoim mają
tkiem za zobowią
zania Fundacji.
§19
1. Czł
onkowie Rady Fundacji nie mogąbyćjednocześ
nie czł
onkami Zarzą
du Fundacji.
2.Czł
onkowie Rady Fundacji nie mogąpozostawaćz czł
onkami Zarzą
du w stosunku pokrewień
stwa, powinowactwa, ani
podległ
oś
ci z tytuł
u zatrudnienia.
3. Czł
onkami Rady Fundacji mogąbyćwyłącznie osoby, które nie został
y skazane prawomocnym wyrokiem za przestę
pstwa z
winy umyś
lnej ś
cigane z oskarżenia publicznego lub przestę
pstwo skarbowe.
§20
Zabrania się:
a) udzielania poż
yczek lub zabezpieczania zobowiązańmają
tkiem Fundacji w stosunku do jej czł
onków, czł
onków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, czł
onkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostająw zwią
zku
mał
ż
eńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewień
stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień
stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sązwią
zani z tytuł
u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
b) przekazywania mają
tku na rzecz ich czł
onków, czł
onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niżw stosunku do osób trzecich, w szczególnoś
ci, jeżeli przekazanie to nastę
puje bezpł
atnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania mają
tku na rzecz czł
onków, czł
onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba ż
e to wykorzystanie bezpoś
rednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczączł
onkowie Fundacji, czł
onkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich lub po cenach wyż
szych niżrynkowe.
RozdziałV
Postanowienia koń
cowe
§ 21
1. Zarzą
d Fundacji moż
e dokonaćzmian statutu przez podję
cie uchwał
y wię
kszoś
ciągł
osów uprawnionych do gł
osowania
czł
onków Zarzą
du, a w przypadku Zarządu jednoosobowego uchwał
y podję
tej przez Prezesa Zarzą
du.
2. Zmiana statutu nastę
puje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach.
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
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