STATUT
FUNDACJI PAŁAC BOJADŁA
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA, zwana w treści statutu „Fundacją”
ustanowiona przez Fundatora: Arkadiusza Michońskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym – Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji, sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 22 przed notariuszem Piotrem
Kazimierzem Szyszko w dniu 4 marca 2014 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 1991r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
§2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3.
Siedzibą Fundacji są Bojadła (gm. Bojadła, woj. lubuskie).
§4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić także działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
2. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i za
granicą.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§5.
1. Fundacja może ustanawiać medale oraz odznaki honorowe i przeznaczać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundacje lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może przyznać tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Pałac Bojadła” osobom
fizycznym i prawnym, współpracującym z Fundacją.
3. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne, logo ustalone przez Radę Fundacji.
4. Fundacja może przyjąć do współpracy wolontariuszy, którzy zaoferują swoja pomoc w
przeprowadzaniu działań związanych ze Statutem.
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ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działania Fundacji

§6
1. Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Założenia Pałacowo-Parkowego w
Bojadłach.
2. Celami Fundacji są również w szczególności:
a) Stworzenie izby muzealnej uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i
udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej;
b) Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności;
c) Promocja historii, tradycji i kultury Ziemi Lubuskiej, wskrzeszanie miejscowych
tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i wymiana kulturalna w
tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez
prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz
edukacyjnej, a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci;
d) Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców,
artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami
kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Lubuskiej, Polski i Europy.
e) Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami
podejmowanymi na terenie pałacu;
f) Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów
służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich
terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i
światową;
g) Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia
pałacowego w Bojadłach, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z
XVIII wieku;
h) Gromadzenie wszelkiej dokumentacji ikonograficznej związanej z oryginalnym
wyposażeniem Pałacu w Bojadłach oraz innych zabytków regionu oraz podejmowanie
działań mających na celu odzyskanie utraconych elementów.
i) Dobroczynność i działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Bojadeł i regionu;
j) Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych;
k) Inna działalność z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
l) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
m) Wspieranie wolontariatu
n) Turystyka i krajoznawstwo
o) Ochrona i promocja zdrowia
p) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
q) Pomoc społeczna;

2

r) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
s) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
t) Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym
u) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
społecznej
v) Kultura fizyczna i sport
w) Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt
x) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji
y) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
z) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
aa) Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz
inwalidów
bb) Działania na rzecz konserwacji i rewitalizacji obiektów rezydencjonalnych Zachodniej
Polski, w tym pozyskiwanie dotacji na ich ratowanie. Zarzadzanie długoterminowe
obiektami zabytkowymi wymagającymi prowadzenia skomplikowanych prac
ratowniczych konstrukcji oraz prac konserwatorskich.
cc) Promocja dobrych technik konserwacji zabytków architektury.
dd) Wsparcie procesów rewitalizacji założeń pałacowo-parkowych Zachodniej Polski w
każdej formie.
§7.
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego w szczególności poprzez:
1) gromadzenie środków na nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów
zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji, w tym zabytkowych
parków i ogrodów;
2) organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez;
3) prowadzenie działalności wydawniczej, prelekcji, koncertów, warsztatów i plenerów
twórczych i artystycznych;
4) prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki, teatru, dyskusyjnego klubu
filmowego;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi,
prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia
tematyczne, warsztaty międzynarodowe, zajęcia z języka polskiego dla
obcokrajowców i języków obcych dla Polaków, warsztaty połączone z poznawaniem
danej kultury i obyczajów oraz wycieczkami po Polsce i po świecie;
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6) prowadzenie współpracy z winiarzami regionu lubuskiego, podejmowanie działań w
zakresie promocji lokalnych tradycji winiarskich, inicjowanie współpracy z innymi
środowiskami winiarskimi z Polski i Europy;
7) nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Bojadeł, działanie w
kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami,
kołami itp.;
8) przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych
drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz
kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji;
9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wskazanym w celach Fundacji;
10) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym
celami Fundacji.
11) aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, targach,
wystawach, itp. związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury oraz inną działalnością
wymienioną w §6 Statutu.
12) inną działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, naukową i wydawniczą;
13) działalność promocyjną i informacyjną;
14) działalność stypendialną;
15) działalność sportową;
16) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
17) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami,
partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację
programów;
18) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
19) działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zwierząt
20) promocja i organizacja wolontariatu;
21) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu
22) współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami
fizycznymi.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami
Fundacji.
§8.
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
§9
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów
wyszczególnionych w §6 i §7.
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2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, opisaną szczegółowo w paragrafie 14.
3. Jeżeli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych
fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.
4. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1,2,3 niniejszego
paragrafu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 10.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków
finansowych i rzeczowych.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§11
1. Fundusz założycielski stanowi kwota 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
na który składa się kwota wpłacona przez fundatora
2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§12
Dochodami Fundacji są:
1. Dobrowolne świadczenia fundatora,
2. Dotacje,
3. Darowizny, spadki i zapisy,
4. Subwencje od osób prawnych,
5. Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji
społecznych organizowanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
7. Fundusze krajowe i unijne,
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8. Subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych,
9. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
obligacji skarbowych skarbu państwa,
10. Zaciągnięte pożyczki i kredyty,
11. Przychody z odpłatnej działalności statutowej,
12. Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy,
13. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
14. Inne dochody.

§13
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§14.
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej
pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na
wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
3. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne,
wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego
i handlowego.
4. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają
Zarządowi Fundacji.
5. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający
w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania
i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień
i obowiązków.
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6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są m.in.:
1)

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

turystycznych
2)

91.02.Z Działalność muzeów

3)

58.11.Z Wydawanie książek

4)

55.20.Z

Obiekty

noclegowe

turystyczne

i

miejsca

krótkotrwałego

zakwaterowania
5)

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych
6)

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

7)

56.21.Z

Przygotowywanie

i

dostarczanie

żywności

dla

odbiorców

zewnętrznych (katering)
8)

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami
9)

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana
10)

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet)
11)

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,

edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych
12)

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

13)

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i

targowiskach
14)

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet
15)

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

16)

68.20.Z

Wynajem

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi

lub

dzierżawionymi
17)

56.21.Z

Przygotowywanie

i

dostarczanie

żywności

dla

odbiorców

zewnętrznych (katering)
18)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

19)

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

20)

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
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21)

49.41.Z Transport drogowy towarów

22)

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

23)

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

24)

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i

pola namiotowe
25)

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

26)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

27)

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

28)

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

29)

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych
30)

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i

programami telewizyjnymi
31)

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i

programów telewizyjnych
32)

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

33)

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

34)

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

35)

68.20.Z

Wynajem

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi

lub

dzierżawionymi
36)

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

37)

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

38)

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

39)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych

mediach
40)

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

41)

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

42)

74.20.Z Działalność fotograficzna

43)

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

44)

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

45)

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana
46)

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

47)

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
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48)

84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

49)

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

50)

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekreacyjnych
51)

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

52)

85.59.A Nauka języków obcych

53)

85.59.B

Pozostałe

pozaszkolne

formy

edukacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowane
54)

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

55)

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej

niesklasyfikowana
56)

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i

osób niepełnosprawnych
57)

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

58)

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej

niesklasyfikowana
59)

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

60)

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

61)

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

62)

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

63)

91.01.A Działalność bibliotek

64)

91.01.B Działalność archiwów

65)

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i

obiektów ochrony przyrody
66)

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

67)

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

68)

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana
69)

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

70)

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

71)

98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

72)

PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
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Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie Zarządu
lub Rady Fundacji oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami
bliskimi”.
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V
Organy Fundacji
Władze Fundacji
§15
1. Władzami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji.
2) Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z:
a) Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, w przypadku Zarządu
wieloosobowego z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
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2. Fundator może powołać Pełnomocnika posiadającego takie same uprawnienia i
kompetencje, jakie przypisane są Fundatorowi Fundacji.
3. Fundator może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały
Zarząd.
4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmują spadkobiercy.
5. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony.
6. Liczba członków Zarządu od 1 do 3 osób.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci;
b) rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji;
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
d) odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora lub powołanego przez Fundatora
Fundacji Pełnomocnika w każdym czasie.
8. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać jedynie osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
11. Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorowi oraz Radzie Fundacji, o ile została
powołana, roczne sprawozdanie ze swej działalności do 31 marca każdego roku za
rok poprzedni.
12. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
13. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
jeden raz w roku.
14. Obrady Zarządu powinny być w miarę możliwości protokołowane w formie pisemnej,
elektronicznej lub innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz
podjętych uchwał.
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15. Członkowie zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
swojej funkcji.
16. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji członkom
Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną
pracą.
17. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu.
Z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
17.Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone
limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 17
1. W sytuacji, gdy fundacja zatrudnia pracowników, którzy nie wchodzą w skład zarządu
fundacji, zarząd fundacji jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić
spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej fundacji
oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają
dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić osobom zatrudnionym
informację o wykorzystaniu tych wniosków.
3. Przedstawiciel osób zatrudnionych niebędących członkami zarządu posiada prawo głosu
doradczego na posiedzeniach zarządu.
4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem zarządu fundacji i jest
wybierany bezwzględną większością głosów podczas zebrania osób zatrudnionych,
w którym bierze udział co najmniej połowa osób zatrudnionych niebędących członkami
fundacji.
5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz
przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi określa regulamin przyjęty przez
zarząd fundacji.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania rady pracowników na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz z 2009 r. poz. 805)
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Rada Fundacji
§ 18
1.

Fundator może powołać Radę Fundacji, która jest organem kontrolnym i doradczym.

2.

Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych do pełnienia swojej funkcji na

okres pięcioletniej kadencji.
3.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.

4.

Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.

5.

Członkowie Rady Fundacji wybierają z pośród siebie Przewodniczącego Rady

Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
6.

W przypadku śmierci członka Rady Fundacji lub rezygnacji z dalszego pełnienia

funkcji, na zwolnione miejsce, Rada Fundacji powołuje nowego członka Rady. Wybór
następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów przedstawionych przez członków
Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
7.

W razie wyrażenia woli rezygnacji wszystkich członków Rady Fundacji, Rada ta

przed ustąpieniem zobowiązana jest na swoje miejsce powołać innych członków Rady.
W tym samym czasie następuje rezygnacja dotychczas funkcjonującej Rady i powołanie
nowego składu Rady Fundacji.
8.

Miesiąc przed końcem swej kadencji, Rada Fundacji powołuje nową Radę Fundacji.

9.

We wszystkich głosowaniach Rady Fundacji, w przypadku parzystej liczby członków

Rady, przeważającym jest głos Przewodniczącego.
10.

Rada Fundacji może być powołana na następne kadencje.
11. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności sprawowanie kontroli
finansowej nad pracą Zarządu Fundacji, w szczególności w zakresie dotyczącym
wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez Fundację,
12. Do Rady Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu Fundacji,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia
zwołuje Przewodniczący Rady. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Rady
Fundacji należy zawiadomić wszystkich członków Rady Fundacji co najmniej dwa
tygodnie wcześniej. W szczególnych przypadkach Rada Fundacji może powziąć
uchwałę poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą
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na piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za
zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
14. Na posiedzeniu Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu bez prawa głosu.
Rada Fundacji może żądać od każdego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu
Rady Fundacji wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.
15. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosy
wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane.
16. Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu obecna
jest więcej niż połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady
Fundacji.
17. Uchwały Rady Fundacji powinny być w miarę możliwości utrwalane.
18. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji.
19. Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
20. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu
Fundacji, jednak z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
21. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji
członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku
z wykonywaną pracą.

§ 19
1. Zmiany Statutu może dokonać Fundator Fundacji lub powołany przez niego
Pełnomocnik. Zmiany statutu mogą dotyczyć całej jego treści. Zmiany wchodzą
w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych prawem.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator Fundacji lub w przypadku braku
Fundatora Zarząd Fundacji. W szczególności Fundacja może ulec likwidacji w razie
osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.
3. Środki pochodzące z likwidacji Fundacji zostają przeznaczone innej organizacji
społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.
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ROZDZIAŁ VI
Likwidacja fundacji
Postanowienia końcowe
§20.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. W razie likwidacji Fundacji - Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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