
Statut „Fundacji AWRA”

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów

Uchwałą nr 2 w dniu 05.03.2020 roku.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

„Fundacja  AWRA”  zwana  w  dalszej  części  Statutu  „Fundacją”,  została  ustanowiona  przez  Annę

Golińską-Szymkowiak,  Adama  Szymkowiaka,  Katarzynę  Szymkowiak,  Szymona  Szymkowiaka,

Ewelinę Szymkowiak, Wiesławę Golińską-Nowicką, Romana Nowickiego, Zofię Nowicką, oraz AWRA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świecy,  KRS 0000006013, przekształconą

następnie  w  spółkę  osobową  AWRA GROUP  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka

komandytowa  z  siedzibą  w  Świecy,  Gmina  Odolanów,  KRS 0000738083,  zwanych  dalej

Fundatorami,  aktem  notarialnym  z  dnia  24  czerwca  2017  roku,  repertorium  A  nr  4748/2017

sporządzonym  przez  notariusza  Violettę  Ziółkowską  prowadzącą  kancelarię  wraz  z  notariuszem

Andrzejem Ziółkowskim, na zasadach spółki cywilnej.

§ 2.

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2016r., poz.40 ze zm.), ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych właściwych

przepisów prawa, a także w oparciu o niniejszy Statut.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość: Ostrów Wielkopolski.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić

także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1. Fundacja  może  tworzyć  oddziały,  zakłady,  filie  i  przedstawicielstwa  w  kraju  i  za  granicą,

a także przystępować do spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji w kraju i zagranicą.

2. Realizując  cele,  Fundacja  może  współpracować  z  organizacjami  rządowymi  oraz

pozarządowymi, w tym organizacjami katolickimi.

§ 7.



1. Fundacja używa pieczęci i emblematów z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją oznaczenia słowno-graficznego.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wy-

różnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celem  Fundacji  jest  wspieranie  wspólnot  lokalnych  dotkniętych  kryzysem  ekonomicznym  w

segmencie oświaty i  wychowania dzieci i  młodzieży, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki  i  nauki,

kultury  i  sztuki  oraz  ochrony  środowiska,  i  tym  samym  stworzenie  warunków  do  ograniczenia

negatywnych  skutków  imigracji  ludności  Afryki  i  z  innych  państw  na  terytorium  Europy,  w  tym

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: RP).

Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie działań w zakresie:

1)eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu,

2)udzielania wsparcia i pomocy osobom polskiego pochodzenia, a także innej narodowości, które w

związku z pobytem na terytorium RP mają problemy adaptacyjne w lokalnym środowisku,

3)udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

4)zaspokajania potrzeb oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, kulturo-

wych, oraz rozwojowych dzieci i młodzieży,

5)udzielania pomocy intelektualnej, rzeczowej, organizacyjnej i finansowej dzieciom, młodzieży oraz

studentom, 

6)promocji dziedzictwa narodowego Polski, w tym historii i kultury, 

7)rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, 

8)inicjowania, wspierania i prowadzenia projektów R&D,

9)szerzenia wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów mniejszości,

10)przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, płeć, światopogląd, pocho-

dzenie, narodowość, niepełnosprawność,

11)zapewnianie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,

12)poprawa opieki zdrowotnej rodzin,

13)niesienie pomocy humanitarnej.

§ 10.



1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:  

1) monitorowanie  sytuacji  ekonomiczno-gospodarczej  krajów  objętych  kryzysem

ekonomiczno-społecznym, w tym w szczególności państw afrykańskich, a także sytuacji

osób, które – ze względów życiowych - zdecydowały się na pobyt na terytorium RP,

2) opracowywanie i wdrażanie programów integracyjnych, 

3) wsparcie intelektualne, organizacyjne lub materialno-rzeczowe, 

4) poprawianie warunków bytowych i zdrowotnych rodzin,

5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

6) działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i  ochrony

praw dziecka,

7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

8) tworzenie  lub  prowadzenie  świetlic,  ośrodków kształcenia  pozaszkolnego,  współpraca  z

przedszkolami, szkołami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury,

9) tworzenie lub wsparcie ośrodków życia publicznego dla lokalnej społeczności Afryki, w tym

świetlic,  ośrodków szkolno-wychowawczych,  kształcenia  pozaszkolnego,  miejsc spotkań

społeczności lokalnej, punktów pomocy medycznej,

10) wsparcie  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  w  tym  prowadzonych  przez  polskie

organizacje katolickie,

11) organizacja  wyjazdów krajoznawczych  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  szczególności  z  rodzin

ubogich, które przybyły do Polski,

12) organizacja wyjazdów dla wolontariuszy z Polski do Afryki i innych krajów rozwijających się

w celu niesienia pomocy społecznościom lokalnym,

13) doposażenie ośrodków zdrowia w lekarstwa, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny,

14) wsparcie młodzieży i studentów z krajów Afryki pobierających naukę w Polsce;

15) organizowanie imprez kulturalno-naukowych oraz turystycznych w zakresie objętym celami

Fundacji, w tym seminariów, konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów, 

16) wsparcie imprez kulturalno-naukowych organizowanych na terytorium Afryki i związanych z

promocją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie celów Fundacji,

17) podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

18) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

19) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

20) wsparcie  działalności  badawczo-rozwojowej,  w  szczególności  prowadzonej  przez

studentów i młodych pracowników nauki,

21) prowadzenie działalności informacyjnej,  publicystycznej i  wydawniczej,  w tym wydawanie



czasopism,  materiałów  oraz  prowadzenie  serwisów  internetowych  w  zakresie  objętym

celami Fundacji;

22) prowadzenie kampanii społecznych w zakresie objętym celami Fundacji;

23) prowadzenie zbiórek rzeczowych i finansowych w zakresie objętym celami Fundacji,

24) przyznawanie nagród lub stypendiów,

25) prowadzenie  niedochodowej  działalności  wydawniczej  polegającej  na  wydawaniu  i

rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych o Fundacji i jej celach statutowych, w tym

broszur, plakatów, ulotek itd.

26) organizowanie imprez propagujących cele Fundacji.

2. Oprócz realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  z  innymi

instytucjami, organizacjami i  osobami, w tym organami administracji  rządowej i  samorządowej

oraz  organizacjami  pozarządowymi,  nie  wykluczając  międzynarodowych,  organizacjami

katolickimi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter

wsparcia  organizacyjnego,  merytorycznego,  edukacyjnego,  logistycznego,  promocyjnego  albo

pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Mając na uwadze realizowane cele przez Fundację, wszelkie wsparcie osobom znajdującym

się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej będzie udzielane w pierwszej kolejności

osobom  z  regionów,  w  których  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę  działalności  posiadają

darczyńcy.

4. Określona  w  Statucie  działalność  Fundacji,  stanowiąca  działalność  pożytku  publicznego,

może być prowadzona jedynie nieodpłatnie.

5. W ramach  nieodpłatnej  działalności  pożytku  publicznego,  Fundacja  prowadzi  następującą

działalność zgodnie z PKD:

1) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 74.90.Z),

3) Sprawy zagraniczne (PKD 84.21.Z),

4) Edukacja (PKD 85),

5) Opieka zdrowotna (PKD 86),

6) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),

7) Pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania  dla  osób  w  podeszłym  wieku  i  osób

niepełnosprawnych (PKD 88.1),

8) Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9),

9) Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana

(PKD 94.99).



Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 108.000 zł (słownie: sto osiem tysięcy

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania Fundacji.

§ 12.

1. Majątek Fundacji w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

2. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

3. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z Funduszu

Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w

niniejszym Statucie.

4. Dochody Fundacji pochodzą z działań nieobjętych działalnością gospodarczą, w tym z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, datków i subwencji;

3) dochodów uzyskanych z akcji  promocyjnych i  zbiórek publicznych prowadzonych przez

Fundację w zakresie celów Fundacji,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

5) oprocentowania środków zdeponowanych (ulokowanych) w bankach lub instytucjach rynku

kapitałowego w kraju i za granicą,

6) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

7) programów Unii Europejskiej oraz innych programów dedykowanych dla organizacji spo-

łecznych,

8) innych wpływów z działalności Fundacji.

5. Podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację może nastąpić po uprzedniej zmianie Sta-

tutu Fundacji.

6. Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do jej

członków, członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie or-

ganów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowac-

twa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub

kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,



3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wy-

korzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członko-

wie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji,  darowizn,  spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania Fundacji  do dziedziczenia,  Zarząd Fundacji  składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 14.

1. Majątek Fundacji może być deponowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,

akcjach  i  udziałach  spółek  kapitałowych,  w  nieruchomościach  oraz  w  ruchomościach

stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§ 15.

1. O  ile  uchwała  Zarządu  Fundacji  nie  określi  inaczej,  rokiem  obrotowym  Fundacji  jest  rok

kalendarzowy. Pierwszy rok kalendarzowy upływa z dniem 31 grudnia 2017 roku.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję rachunkową zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 16.

1. Organami Fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów, w którego skład wchodzą Fundatorzy,

2) Zarząd Fundacji, jako organ zarządzający,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Fundacja wykonuje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariu-

szy. 

§ 17.

Zgromadzenie Fundatorów 

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy.



2. Fundatorzy wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów ze swojego grona.

3. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów. Zgromadzenie

Fundatorów powinno się odbyć co najmniej raz w roku kalendarzowym.

4. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 

5. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenie Fundatorów należy:

1) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem celów Fundacji,

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

3) zmiana Statutu Fundacji,

4) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

5) zatwierdzanie  sprawozdania  z  działalności  Zarządu,  w  tym  sprawozdania  finansowego

Fundacji;

6) kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,

7) zatrudnianie członków Zarządu Fundacji,

8) udzielanie absolutorium Zarządowi,

9) połączenie Fundacji z inną fundacją,

10) likwidacja Fundacji.

6. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 

7. Fundatorzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach w Zgromadzeniu Fundato-

rów. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zwrocie tym osobom udoku-

mentowanych wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w pracach tych organów.

§ 18.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy.

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. W przypadku Zarządu wielo-

osobowego Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym członkowie Zarządu działają od chwili ich powołania do

czasu wybrania i ukonstytuowania się nowych władz.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji,



2) odwołania członka Zarządu,

3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo po-

pełnione z winy umyślnej,

4) śmierci członka Zarządu.

§ 20.

Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczy-

ny. 

§ 21.

1. Członkowie Zarządu Fundacji, mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie bądź nieodpłatnie, mogą być

równocześnie pracownikami biura Fundacji zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umo-

wy cywilno-prawnej zawieranej na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.

2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów.

§ 22.

Do obowiązków Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Funda-

torów, w szczególności:

1) realizowanie celów statutowych Fundacji i podejmowanie decyzji w zakresie sposobów realizacji

tych celów;

2) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji;

3) kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Fundatorów;

4) zatrudnianie  pracowników biura  Fundacji  oraz innych  osób  świadczących  odpłatnie  pracę na

rzecz Fundacji;

5) zarządzanie majątkiem Fundacji,  w tym w szczególności  nabywanie,  zbywanie lub obciążanie

majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

6) zakładanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

7) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania i planów finansowych Fundacji;

8) uchwalanie regulaminu Zarządu,;

9) przygotowywanie i publikowanie wymaganych w przepisach prawa rocznych sprawozdań finan-

sowych Fundacji oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;

10) przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 23.

1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.

2. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy

członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Za-

rządu.



3. Zarząd może także podejmować uchwały poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym  

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi  

w szczególności są: telefon lub poczta elektroniczna. Uchwała może być ważnie podjęta, gdy

wszyscy członkowie Zarządu zostali uprzednio pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały i

wyrazili zgodę na taki tryb procedowania.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posie-

dzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Posiedze-

nie Zarządu może ponadto zwołać także każdy z Fundatorów samodzielnie.

5. O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić wszystkich członków Zarządu oraz Fundatorów.

6. Zawiadomienie winno nastąpić listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

na co najmniej 7 dni przed datą planowanego posiedzenia. Z ważnej przyczyny Zawiadomienie o

posiedzeniu Zarządu może nastąpić na dwa dni przed datą planowanego posiedzenia. 

§ 24.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Zgromadze-

nie Fundatorów.

2. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, przy czym członkowie Komisji działają od chwili ich

powołania do czasu wybrania i ukonstytuowania się nowych władz.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. W Komisji Rewizyjnej jej Członkowie:

5.1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległo-

ści służbowej,

5.2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarże-

nia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodze-

nie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za

rok poprzedni.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) wykonywanie nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności statutowej Fundacji;

2) bieżąca kontrola pracy Zarządu;

3) badanie sprawozdań Zarządu;

4) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami;



5) składanie Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdań i wniosków oraz przedstawianie postulatów

dotyczących działalności Fundacji;

6) przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;

7) przestrzeganie i czuwanie nad prawidłowością wykonywania uchwał Zgromadzenia Fundato-

rów;

8) przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Zgromadzenie Fundatorów,

9) wydawanie zaleceń organom Fundacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Fundacji i przedstawicieli organów składa-

nia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

8. Komisja ma prawo badania dokumentów Fundacji oraz brania udziału w posiedzeniach orga-

nów Fundacji z głosem doradczym.

9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Fundacji lub jego Zarządu Komisja ma

prawo zwołania Zgromadzenia Fundatorów.

Rozdział V.

Reprezentacja Fundacji

§ 25.

1. W Zarządzie wieloosobowym oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłe-

go zarządu składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu łącznie.

2. Do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu upoważnione są osoby jak w

pkt.1,  jednakże  czynność  może  być  podjęta  jedynie  po  uprzedniej  zgodzie  Zgromadzenia

Fundatorów.

3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, o jakich mowa w ust.2 powyżej zalicza

się:

9.1) zaciąganie  kredytów  i  pożyczek  pieniężnych  oraz  zobowiązań  wekslowych

przewyższających kwotę 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

9.2) obciążanie składnika majątkowego Fundacji ograniczonym prawem rzeczowym, 

9.3) udzielenie pożyczki pieniężnej bez względu na wysokość pożyczanej sumy,

9.4) zbywanie  lub  zrzeczanie  się  własności  składników  majątku  trwałego  o  wartości

jednostkowej składnika majątku przewyższającego 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

9.5) zaciągnięcie  przez  Fundację  zobowiązania  wobec  jednego  kontrahenta  w  kwocie

przewyższającej  30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych), a przy umowach o charakterze

ciągłym  jeżeli  roczna  wartość  należności  płatnych  przez  Fundację  przewyższy  kwotę

70.000,- zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych),

9.6) nabycie majątku nieruchomego.



4. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli pochodzących od

osób trzecich.

5. Zgoda Zgromadzenia  Fundatorów wyrażana jest  stosownie  do treści  §  17 ust.  4  niniejszego

Statutu.

6. Prezes Zarządu Fundacji może powoływać pełnomocników do wykonywania w jego imieniu po-

szczególnych czynności. Pełnomocnictwo to może być w każdym czasie cofnięte.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

2. W przypadku likwidacji  Fundacji  jej  majątek może zostać przeznaczony na cele statutowe

Fundacji,  lub na fundację,  która  realizuje  podobne cele  do  zawartych w niniejszym Statucie.

Wskazanie sposobu przeznaczenia środków, jak i podmiotu, na którego rzecz zostaną przelane

środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji, należy do kompetencji Zgro-

madzenia Fundatorów.

3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji bądź inna oso-

ba wyznaczona przez Zgromadzenie Fundatorów. 

4. Uchwałę w przedmiocie przeznaczenia środków pochodzących z likwidowanej Fundacji podej-

muje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 27.

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji

Narodowej.

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok

ubiegły.
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