Statut Fundacji Continuum
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Continuum zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Skoniecznego
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 05.07.2013 r. sporządzonym przed notariuszem
Joanną Zys w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Przemysłowej 37/5, działa na podstawie przepisów
prawa oraz niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do
właściwego realizowania założonych celów może ona prowadzić działalność również poza jej granicami.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te
formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań publicznych:
1.

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;

2.

działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

4.

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5.

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

6.

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
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7.

ochrony i promocji zdrowia;

8.

działalności charytatywnej;

9.

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10.

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11.

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

12.

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

13.

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

14.

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16.

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17.

promocji i organizacji wolontariatu;

18.

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

19.

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

20.

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
§7
Fundacja realizuje swoje cele ramach działalności nieodpłatnej poprzez następujące działania,
prowadzone na rzecz ogółu społeczności:
A. ARTYSTYCZNE:
1. Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych; (PKD 90.04.Z)
2. Stwarzanie możliwości zapoznania się z kulturą i sztuką w mniejszych ośrodkach; (PKD 90.04.Z)
3. Tworzenie programów promujących i wspierających kulturę i sztukę; (PKD 90.04.Z)
4. Promowanie twórczej działalności artystów, zespołów i młodych twórców (PKD 90.02.Z)
5. Fundowanie stypendiów i nagród dla artystów; (PKD 90.04.Z)
6. Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą; (PKD 90.04.Z)
7. Organizowanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć
artystycznych (PKD 90.04.Z)
8. Organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, kursów w zakresie artystycznym i ogólnym;
(PKD 85.59.B, 82.30.Z)
9. Organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, konkursów i innych form życia kulturalnego i akcji
artystycznych; (PKD 82.30.Z, 90.02.Z, 93.21.Z)
10. Aktywizowanie i integrację środowiska artystycznego przez organizację wyjazdów, plenerów i
warsztatów oraz konkursów; (PKD 94.12.Z)
11. Pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych; (PKD 70.22.Z)
B. NAUKOWE I PROROZWOJOWE:
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1. Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji
przyrodniczych, opinii; (PKD 70.22.Z)
2. Prowadzenie społecznych ekspertyz, opinii, raportów i analiz; (PKD 70.22.Z)
3. Prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej; (PKD 85.59.B)
4. Publikacja materiałów statystycznych i edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki, ekologii, ochrony
środowiska, zrównoważonego rozwoju; (PKD 58.11.Z)
5. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i
dziedzictwa kulturowego; (PKD 94.99.Z)
6. Aktywizacja terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości,
krajoznawstwa, edukacji, oświaty i wychowania; (PKD 84.13.Z)
7. Tworzenie programów edukacyjnych pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej;
(PKD 70.22.Z)
8. Udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego; (PKD 70.22.Z)
9. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz
innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności; (PKD 94.99.Z)
10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających na
celu propagowanie działalności artystycznej i edukacyjnej; (PKD 94.99.Z)
11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka; (PKD 94.99.Z)
12. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych
służących także integracji europejskiej; (PKD 94.99.Z)
13. Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą; (PKD 84.21.Z)
14. Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się ochroną środowiska i ochroną
zdrowia, edukacją i planowaniem inwestycyjnym; (PKD 72.19.Z)
15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami
naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
w kraju i na arenie międzynarodowej; (PKD 94.99.Z)
16. Organizacja konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów
edukacyjnych warsztatów, wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i popularyzatorskim; (PKD 85.51.Z, 82.30.Z)
C. MEDIALNE:
1. Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i
sztuki, w tym wystaw, pokazów i koncertów młodych twórców; (PKD 82.30.Z 85.60.Z)
2. Organizacja festiwali, koncertów, imprez artystycznych, wystaw promujących kulturę różnych narodów
Europy i świata; (PKD 93.21.Z)
3. Organizacja przedsięwzięć mających na celu promowanie idei patriotyzmu i kultywowania historii
polskiego narodu; (PKD 94.99.Z)
4. Organizowanie akcji charytatywnych; (PKD 88.99.Z)
5. Prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron
www; (PKD 62.02.Z, 62.01.Z)
6. Prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu; (PKD 62.03.Z)
7. Organizowanie warsztatów, wystaw, ekspozycji, targów i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i popularyzatorskim; (PKD 82.30.Z)
8. Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów
edukacyjnych, wymian studenckich; (PKD 82.30.Z, 85.60.Z)
D. PROEKOLOGICZNE
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu; (PKD 94.99.Z)
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2. Występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz
sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy
zaistniałych szkód; (PKD 94.99.Z)
3. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności; (PKD
94.99.Z)
4. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju; (PKD 94.99.Z)
5. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych; (PKD 94.99.Z)
6. Dystrybucję publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie
środowiska; (PKD 58.11.Z)
7. Ekspertyzy, strategie, programy, projekty, prognozy dotyczące zagadnień ekologicznych, (PKD
94.99.Z)
8. Planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; (PKD 39.00.Z)
9. Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania
odpadów; (PKD 94.99.Z)
10. Propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
(PKD 94.99.Z)
11. Prowadzenie analizy wpływu skażenia środowiska na stan zdrowia obywateli; (PKD 94.99.Z)
12. Prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy; (PKD 94.99.Z)
13. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko
naturalne; (PKD 94.99.Z)
14. Wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną; (PKD
94.99.Z)
15. Wspomaganie i organizacja inicjatyw służących ochronie dziedzictwa narodowego; (PKD 94.99.Z)
16. Prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo
(Wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki); (PKD 94.99.Z)
17. Wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się
ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i
ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji
działających w sferze zadań publicznych; (PKD 94.99.Z)
E. TURYSTYCZNE:
1. Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczna; (PKD 93.21.Z)
2. Organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki; (PKD 74.90.Z )
3. Organizowanie ośrodków kultury ekologicznej; (PKD 90.04.Z)
4. Prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych; (PKD 74.90.Z)
F. DORADCZE:
1. Doradztwo oraz tworzenie banków informacji; (PKD 70.22.Z)
2. Powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych; (PKD 94.99.Z)
3. Pozyskiwanie darowizn, dotacji, środków unijnych i innych przysposobień na rzecz fundacji; (PKD
94.99.Z)
4. Prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej; (PKD 70.22.Z)
5. Prowadzenie działalności propagandowej; (PKD 94.99.Z)
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym i procesem
integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym; (PKD 94.99.Z)
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G. WYDAWNICZE:
1. Działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z)
2. Opracowywanie i publikowanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska,
dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących
zagadnień ekologicznych; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z)
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i
doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z)
4. Wydawanie nieodpłatnie prospektów i tytułów prasowych; (PKD 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z)
H. ZDOBYWANIE ŚRODKÓW:
1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji; (PKD 88.99.Z)
2. Lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie
realizacji celów statutowych; (PKD 70.21.Z)
3. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi
Fundacji; (PKD 94.99.Z)
I. INNE:
1. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych; (PKD 94.99.Z)
2. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich; (PKD 94.99.Z)
3. Wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji poprzez pomoc materialną, oświatową i
organizacyjną; (PKD 88.99.Z)
4. Współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania; (PKD 94.99.Z)
5. Najem i dzierżawa; (PKD 68.20.Z)
6. Prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej; (PKD 70.22.Z)
§8
Fundacja, w przypadku niewystarczającej ilości środków do prowadzenia działalności nieodpłatnej, może
realizować swoje cele ramach działalności odpłatnej poprzez działania opisane w § 7:
Sekcja A: punkt 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
Sekcja B: punkt 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Sekcja C: punkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Sekcja D: punkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Sekcja E: punkt 1, 2, 3, 4
Sekcja F: punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sekcja G: punkt 1, 2, 3
Sekcja I: punkt 1, 3, 4, 5, 6

Majątek i dochody fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na
zasadach przewidzianych w niniejszym statucie
§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
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2.
3.
4.
5.
6.

dotacji i subwencji oraz grantów;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
dochodów z odpłatnej działalności statutowej;
dochodów z własnej działalności gospodarczej;
dochodów z majątku Fundacji.

§ 11
1. Odpłatna działalność statutowa polega na:
a) działalności o której mowa w § 8, za którą Fundacja pobiera wynagrodzenie;
b) sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności Fundacji, w szczególności w zakresie rehabilitacji
oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaży
przedmiotów darowizny.
2. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej nie może przekroczyć następujących warunków:
a) wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust.1, nie może być w odniesieniu do
działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, oraz
b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy
wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3
miesięcy, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (przedmiot działalności wg
Polskiej Klasyfikacji Działalności):
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i inne podobne usługi
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z
Produkcja sztucznej biużuterii i wyrobów podobnych
46.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.77.
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.19.Z Pozostała działalność wydawniczą
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.1
Reklama
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
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78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
Działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A
Nauka języków obcych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe.
3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza się kwotę 2.000 zł z funduszu
założycielskiego.

Władze Fundacji
§ 13
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 14
Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 1 do 15 członków.
Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
Rada Fundacji powołuje kolejnych członków do swojego składu na zasadzie kooptacji, za zgodą
wszystkich dotychczasowych członków.
Członek Rady Fundacji może zostać usunięty z jej składu uchwałą podjętą jednomyślnie przez
wszystkich pozostałych członkow Rady.
Członkostwo Rady Fundacji ustaje również w razie pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
Członka Rady, a także powołania – za zgodą Członka Rady – w skład zarządu Fundacji.
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Z zastrzeżeniem § 14 ust 4 i 5 uchwały
zapadają niezależnie od ilości Członków obecnych na zebraniu Rady.

§ 15
1. Rada Fundacji w swojej działalności nie podlega Zarządowi Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji
a) nie mogą być Członkami Zarządu,
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b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
5. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
7. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu
Zarządu Fundacji.
9. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
10. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń
pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
11. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu Fundacji oraz delegowanie członków Rady Fundacji, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Fundacji, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
12. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji
przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji z racji pełnionych obowiązków zobowiązani są do zachowania w
tajemnicy informacji, dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, które
mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę
Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje również w razie pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Zarządu.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
b) ustalenie wielkości i warunków zatrudnienia w Fundacji
c) określanie struktury wewnętrznej Fundacji
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora bądź
Rady Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
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f) podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziału
3. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, wyrażonych zwykłą
większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników, w szczególności do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw Fundacji.
5. Co roku, do dnia 30 czerwca, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie roczne z
działalności.
§ 20
Fundację reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

Zmiany statutu, połączenie z inną Fundacją
§ 21
1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji, biorąc pod uwagę stosownie do możliwości wnioski i opinie
Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy
obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji
3. Zmiana celów Fundacji wymaga zmiany statutu.
4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszej realizacji swoich celów. Przepisy ust.
1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Likwidacja Fundacji
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, do którego została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidacja Fundacji następuje również w razie jej połączenia z inną fundacją poprzez przejęcie przez
inną Fundację.
§ 23
1. Decyzję o likwidacji może podjąć Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Likwidatorami stają się członkowie Zarządu Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji powinny zostać przeznaczone na rzecz osób lub
instytucji o tożsamych lub zbliżonych celach.
Treść statutu w powyższym brzmieniu uchwalono w Poznaniu w dniu 16.10.2013 r.

......................................................
Paweł Skonieczny - Fundator

strona 9/9

