
STATUT „FUNDACJI BĘDZIE DZIKO” z dnia 26.06.2020 r. 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja BĘDZIE DZIKO”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem 

notarialnym sporządzonym w Łaocucie przez notariusza Jakuba Babiarza w Kancelarii Notarialnej 
w Łaocucie przy Placu Jana III Sobieskiego nr 15/2 , w dniu 26.06.2020 r., zwanego dalej 
Notariuszem. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z 2020 r. poz. 695.z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 
Statutu. 

3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 
4. Działalnośd Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2. 

1. Fundacja ma osobowośd prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów. 
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy ds. środowiska naturalnego. 
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły 

rok kalendarzowy. 
5. Fundację powołano na czas nieokreślony. 
6. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwad się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 
8. Fundacja może używad znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 
9. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
10. Fundacja może tworzyd oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne 

w kraju i zagranicą, a także przystępowad do spółek, fundacji i zrzeszeo. 
11. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 
§ 3. 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalnośd pożytku publicznego 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284.). 

2. Fundacja prowadzi działalnośd społecznie użyteczną w sferze zadao publicznych określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności. 

3. Działalnośd statutowa Fundacji może byd prowadzona jako działalnośd nieodpłatna lub jako 
działalnośd odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.  

 
§ 4. 

Fundacja może ustanawiad odznaki, medale honorowe, ordery, certyfikaty oraz inne odznaczenia 
i przyznawad je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.  
 

§ 5. 
CELE FUNDACJI 

 
Fundacja została powołana w celu realizacji działao w sferze pożytku publicznego i wykonuje zadania 

na rzecz ogółu ludności, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania idei ochrony środowiska, 
zrównoważonego rozwoju i popierania inicjatyw obywatelskich. Jej symbolicznym celem jest odpowiedź na 



fundamentalne pytanie, zadane przez Jonasza Koftę: "Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych 
wyrosną starzy, wkurwieni?" 

Cele szczegółowe: 
1. Ochrona zwierząt, roślin, klimatu oraz dziedzictwa przyrodniczego m. in. przez: 

a) Propagowanie wiedzy i postaw zmierzających do zapobiegania kryzysowi klimatycznemu; 
b) Zachowanie, ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego; 
c) Monitorowanie i zapobieganie działaniom zagrażającym przyrodzie; 
d) Podnoszenie świadomości i odpowiedzialności w relacjach człowiek - natura, uwrażliwianie 

na jej piękno; 
e) Popularyzację ochrony i odnawiania zieleni miejskiej; 
f) Zapobieganie degradacji środowiska; 
g) Wpływ na rozwój energetyki odnawialnej; 
h) Propagowanie recyklingu odpadów; 
i) Popularyzację i rozwój rolnictwa ekologicznego; 
j) Wpływ na ochronę powietrza, wód i gleby; 
k) Propagowanie ochrony naturalnych siedlisk roślin i zwierząt; 
l) Postulowanie ochrony bioróżnorodności; 
m) Dbanie o ochronę, zachowanie i odtwarzanie, obiektów przyrodniczych; 

2. Wspomaganie i rozwój techniki służącej ochronie środowiska oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej m. in. przez: 

a) Propagowanie i upowszechnianie wiedzy i technologii przyjaznej przyrodzie; 
b) Postulowanie samorealizacji człowieka w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym oraz 

przeciwdziałanie skutkom światopoglądu cywilizacyjnej mechanizacji społecznej; 
c) Promowanie i rozwijanie ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, 

inżynieryjnych, energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej związanej z ideami 
zrównoważonego rozwoju. (np. budownictwo naturalne); 

d) Wspieranie i prowadzenie działao badawczych; 
e) Rozwijanie wynalazczości i innowacyjności; 

3. Działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m. in. przez: 
a) Współpracę z podmiotami, mającymi wpływ na stan środowiska przyrodniczego 

i kulturowego; 
b) Postulowanie ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego; 
c) Promocję spożywczych i rękodzielniczych wyrobów regionalnych; 
d) Rozwój kultury i sztuki, działalności twórczej; 
e) Aktywnośd twórczą; 
f) Popularyzację lokalnych historii i tradycji; 

 
4. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w duchu bliskości i poszanowania praw przyrody; 
5. Promocja zdrowia, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, zgodnego z naturą (w tym 

przeciwdziałania zjawiskom patologicznym); 
6. Wpływ na rozwój działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7. Propagowanie ochrony zdrowia i promocja zachowao prozdrowotnych; 
8. Działania na rzecz wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji m. 

in przez: 
a) Kontrolę działao ogólnie pojętych władz publicznych; 

b) Działania na rzecz rozwoju społeczeostwa obywatelskiego i aktywności społecznej; 

c) Analizę i działania mające na celu poprawę stanu prawnego; 

d) Organizację i rozwój wolontariatu; 

e) Poradnictwo obywatelskie; 

9. Rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej i filmowej oraz popularyzację fotografii 
i filmu we wszystkich dziedzinach. 

10. Promocja i rozwój projektowania graficznego oraz designu, polegająca na podnoszeniu poziomu 
kultury wizualnej w społeczeostwie, organizowaniu działao edukacyjnych, mających na celu 



podnoszenie kwalifikacji wśród projektantów graficznych, jak również edukację ogółu 
społeczeostwa, promowaniu dobrych praktyk projektowych wśród projektantów  
i w społeczeostwie, w tym m.in. projektowania stron internetowych.  

 
§ 6. 

ZADANIA FUNDACJI 
 

Powyższe cele Fundacja będzie osiągad poprzez realizacje działao ze sfery zadao publicznych: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeostwa; 
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 
5) działalności charytatywnej; 
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej; 
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
12) nauki, edukacji poprzez szkolenia warsztaty, kursy, konferencje, itp. 
13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
17) turystyki i krajoznawstwa; 
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działao 
wspomagających rozwój demokracji; 
19) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeostwami; 
22) promocji i organizacji wolontariatu; 
23) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
24) działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka; 
25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
26) rewitalizacji środowiska naturalnego i kulturowego i jego elementów; 
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284 

z późniejszymi zmianami). 
 

§ 7. 
1. Powyższe cele Fundacja będzie realizowad w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności 

pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy. 
2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego, wg. Klasyfikacji Działalności (PKD) będą: 

a) PKD 18.1 Drukowanie i działalnośd usługowa związana z poligrafią; 
b) PKD 18.12.Z  Pozostałe drukowanie; 
c) PKD 18.13.Z  Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 
d) PKD 18.20.Z  Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
e) PKD 62.02.Z  Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
f)       PKD 62.09.Z  Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych; 



g) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi; 
h) PKD 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalnośd; 
i)       PKD 63.99.Z  Pozostała działalnośd usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
j)       PKD 73.11.Z  Działalnośd agencji reklamowych; 
k) PKD 59.11.Z  Działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo i programów 

telewizyjnych; 
l)       PKD 59.12.Z  Działalnośd postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi; 
m) PKD 74.10.Z  Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania; 
n) PKD 74.20.Z  Działalnośd fotograficzna; 
o) PKD 74.90.Z  Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
p) PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych 

i rekreacyjnych; 
q) PKD 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
r)       PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
s)      PKD 85.60.Z  Działalnośd wspomagająca edukację; 
t)       PKD 86.90.D  Działalnośd paramedyczna; 
u) PKD 82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalnośd wspomagająca prowadzenie biura; 
v) PKD 93.29.Z  Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna; 
w) PKD 94.99.Z  Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
x) PKD81.30.Z Działalnośd usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

3. Katalog ten może zostad rozszerzony w miarę potrzeb decyzją Zarządu w formie uchwały. 
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie służyd wyłącznie realizacji celów 

określonych w niniejszym statucie w ramach działalności pożytku publicznego.  
5.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości.  
6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami.  
7. W celu zwiększenia możliwości Fundacji może ona prowadzid działalnośd gospodarczą. Decyzję tę 

podejmuje Zarząd Fundacji. 
 

§ 8. 
MAJĄTEK FUNDACJI 

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne 

mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania. 
1. Dochody Fundacji pochodzid mogą w szczególności z: 

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 
b) dotacji, datków, subwencji oraz grantów; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 
e) działalności gospodarczej; 
f) odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego; 
g) nawiązek; 
h) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych; 
i) wpłat 1% podatku od podatników; 
j) sponsoringu; 
k) I inne. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd użyte na 
realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

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



4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
7. Majątek Fundacji może byd lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych. 
8. Fundacja nie ma prawa podejmowania działao polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązao majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, 
z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają 
w związku małżeoskim albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub 
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadao 
statutowych Fundacji; 

 
§ 9. 

WŁADZE FUNDACJI 
 

Władzami fundacji są: 
1. Zarząd Fundacji. 
2. Rada Fundacji. 

 
§ 10. 

ZARZĄD FUNDACJI 
 
 

1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób. 
2. Pierwszy Zarząd Fundacji oraz jego Prezesa powołuje Fundator, zostając Pierwszym Prezesem 

Zarządu Fundacji. Może on zrezygnowad z pełnienia tej funkcji w Fundacji i  przekazad wówczas 
wszystkie swoje kompetencje Zarządowi Fundacji lub powołanemu przez siebie Prezesowi 
Zarządu Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony. 
4. Członkiem Zarządu Fundacji może byd pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolnośd do 

czynności prawnych. 
5. O zmianach w składzie Zarządu decyduje Fundator. 
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu; 
b) odwołania przez Fundatora; 
c) śmierci członka Zarządu. 

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
8. Do zadao Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
b) uchwalanie regulaminów; 
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji; 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów; 
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji; 



g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji; 
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych 

i osób zatrudnionych w Fundacji; 
i) ustanawianie nagród, wyróżnieo, odznaczeo i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji; 
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji; 
l) Nadzór nad działalnością Fundacji. 

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał –zwykłą większością głosów jego 
członków przy obecności 2/3 jego składu na posiedzeniu Zarządu. 

10. W przypadku równości głosów za i przeciw rozstrzygający jest głos Prezesa.  
11. O posiedzeniu muszą byd powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenia zwołuje Prezes 

Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny 
skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie 
uznaje się za skuteczne po potwierdzeniu jego otrzymania przez każdego z członków Zarządu. 

12. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywad w formie zdalnej. 
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
14. Członkowie  Zarządu mogą pobierad wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
15. Osobom wchodzącym w skład władz Fundacji przysługuje prawo do zwrotu kosztów, 

poniesionych w związku z wykonywaniem przez nich zadao statutowych. 
16. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyd członkowie innych organów Fundacji, kierownicy 

jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 
17. Zarząd może powoływad pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw, należących 

do zadao Fundacji. 
 

§ 11. 
RADA FUNDACJI 

 
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. 
3. Członkiem Rady Fundacji może byd pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolnośd do 

czynności prawnych; 
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce 

osób, które przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją 
Rada. 

5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji; 
b) odwołania przez Fundatora; 
c) śmierci członka Rady. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą byd członkami organu zarządzającego ani pozostawad z nimi 
w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
9. O posiedzeniu muszą byd powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Posiedzenia zwołuje 

Przewodniczący Rady, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS 
lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 
Powiadomienie uznaj się za skuteczne po potwierdzeniu jego otrzymania przez członka Rady. 

10. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 
członków przy obecności 2/3 jego składu na posiedzeniu Rady. 

11. W przypadku równości głosów za i przeciw rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady. 
12. Do zadao Rady należy w szczególności: 

a) Ocena pracy Zarządu. 
b) Opiniowanie i przyjmowanie corocznych sprawozdao merytorycznych oraz finansowych. 
c) Udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 



d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji. 
e) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

13. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadao jest uprawniona do: 
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji; 
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

14. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywad 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. 

 
§ 12. 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch 
członków Zarządu Fundacji. 

2. Oświadczenia dotyczące zobowiązao, spraw majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw 
powyżej wartości 5 000 zł w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub 
dwóch członków Zarządu Fundacji. Do kwoty 5 000 zł wystarczy podpis jednego członka Zarządu. 

 
§ 13. 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE 
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, może te kompetencje przekazad Zarządowi 

Fundacji.  
2. Fundacja może się połączyd z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.  

 
§ 14. 

LIKWIDACJA FUNDACJI 
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego rezygnacji lub śmierci ustanowiony 

przez niego Zarząd Fundacji. 
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub możliwości działania. 
3. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator, a w przypadku jego rezygnacji lub śmierci Zarząd 

Fundacji. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały 

Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 

 

Podpis Fundatora 

 


