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Statut 
Fundacji „Małe i Duże” 

z siedzibą w Głuchołazach. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Małe i Duże” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Kingę 
Śniegocką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza 
Sandomierskiego, w kancelarii notarialnej w Nysie (48-300), ul. Rynek 28/1U, w dniu 10.06.2016 r. 

2. Siedziba władz naczelnych Fundacji mieści się w Głuchołazach, woj. opolskie. 
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej. 
4. Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją działającą w sferze pożytku publicznego na 

podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
5. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 
§ 2 

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach 

obcych, a w tym: „Small and Big” Found – w jęz. angielskim, „Kleine und Große” Stiftung – w jęz. 
niemieckim, "Petits et Grands" Fondation – w jęz. francuskim oraz Fondazione "Piccoli e Grandi" – 
w jęz. włoskim i in. 

 
§ 3 

1. Graficzne symbole Fundacji są prawnie zastrzeżone. 
2. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach zgodnych z przepisami szczegółowymi. 
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym bądź prawnym zasłużonym dla Fundacji lub jej działań albo 
celów. 

 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§ 4 

Cele Fundacji to:  
1. Działanie w duchu prawego społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności na rzecz:  

1) chorych, w tym w szczególności dzieci i dorosłych osób z autyzmem lub schorzeniami ze 
spektrum autyzmu oraz ich opiekunów i rodzin, 

2) dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, 
3) osób starszych, 
4) wszystkich osób – w tym dzieci – zagrożonych, z jakiegokolwiek powodu, upośledzeniem 

społecznym, w tym w szczególności z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności, płci, rasy, 
koloru skóry, religii, miejsca zamieszkania, ubóstwa, trudnej sytuacji życiowej, itd. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

w tym organizowanie terapii oraz rehabilitacji wspomagającej, leczniczej, społecznej, wypoczynku 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich opiekunów. 

4. Promocja edukacji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wymienionych w ust. 1, a w tym 
m.in. wspomaganie w doborze zawodu oraz ścieżek kształcenia i kariery. 

5. Działanie w zakresie rehabilitacji, oświaty i wychowania, a w szczególności pomoc w terapii, 
leczeniu, wychowaniu, kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wymienionych w ust. 1. 

6. Prowadzenie ośrodków wspomagających działania, a także współpraca z jednostkami prowadzącymi 
ośrodki realizujące lub wspomagające realizację celów wymienionych w ust. 1-5. 

7. Edukacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kynoterapii, felinoterapii oraz hipoterapii, a także 
innych dziedzin związanych z terapią przy udziale zwierząt. 
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8. Upowszechnianie i ochrona praw, zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym przede wszystkim zwierząt 
udomowionych przez człowieka, a w tym: współpraca, działalność wspomagająca technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na rzecz zwierząt, w tym w szczególności zwierząt pracujących w jakiejkolwiek 
formie, wymagających pomocy, przywrócenia dobrostanu, itp. 

9. Prowadzenie ośrodków wspomagających działania, a także współpraca z jednostkami prowadzącymi 
ośrodki realizujące lub wspomagające działania wymienione w ust. 7-8. 

10. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka i swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji. 

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podnoszenie efektywności 
samorządności, w szczególności w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 oraz zwierząt, 
o których mowa w ust. 8, jak również integracji społeczności ze środowiskiem naturalnym. 

12. Promowanie podejmowania przez obywateli odpowiedzialności za życie społeczności, zwierzęta żyjące 
w otoczeniu oraz środowisko naturalne. 

13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

14. Propagowanie zasad etyki w życiu politycznym, gospodarczym, administracyjnym i społecznym, 
oraz działanie na rzecz ich przejrzystości, w tym także w odniesieniu do środowiska, w którym żyje 
człowiek. 

15. Działanie na rzecz likwidacji barier w życiu społecznym i środowisku zgodnie z prawem polskim 
i międzynarodowym. 

16. Współpraca, a także działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze pożytku 
publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie 
określonym w ust. 1-15. 

 
§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 
1. Działalność charytatywną; 
2. Organizowanie różnorodnych form pomocy w likwidowaniu barier w życiu osobistym, społecznym, 

zawodowym i otoczeniu osób wymienionych w § 4, a w tym także współpracę, bądź organizowanie 
i prowadzenie placówek, mających na celu pomoc tym osobom; 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez udział lub organizowanie zajęć, szkoleń, konferencji, 
wykładów, seminariów, warsztatów, pomocy w nauce, publikacji itp. mające na celu propagowanie 
wiedzy o niepełnosprawności, a w tym w szczególności o autyzmie i schorzeniach ze spektrum 
autyzmu. 

4. Szkolenie zwierząt, opiekunów zwierząt lub zwierząt i ich opiekunów do pomocy bądź towarzyszenia 
osobom wymienionym w § 4 oraz ich opiekunom i rodzinom, a także współpracę z jednostkami 
organizującymi szkolenia zwierząt, opiekunów zwierząt lub zwierząt i ich opiekunów do pracy z ludźmi, 
np. w terapii, asystenturze, przewodnictwie, ratownictwie itd. 

5. Prowadzenie działalności bądź placówek lub współpracę z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi 
działalność bądź placówki mające na celu wspomaganie zdrowia i dobrostanu zwierząt o których 
mowa w § 4, w tym w szczególności zdrowego żywienia oraz zdrowia psychicznego i fizycznego, 
a także zapobiegania bezdomności. 

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez udział lub tworzenie, organizowanie, a także 
prowadzenie szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, warsztatów, publikacji mających na celu 
upowszechnianie wiedzy o zdrowiu oraz dobrostanie, w tym w szczególności zdrowym żywieniu 
oraz zdrowiu psychicznym, fizycznym i zapobieganiu bezdomności zwierząt o których mowa w § 4  
oraz z zakresu kynoterapii, felinoterapii, hipoterapii i innych form terapii przy udziale zwierząt, jak 
również o zwierzętach pracujących i towarzyszących, ich potrzebach, możliwościach, itd. 

7. Organizowanie grup, zajęć, imprez i spotkań – w tym sportowych – promujących i sprzyjających 
integracji społecznej, resocjalizacji i rehabilitacji oraz integracji ze światem zwierząt, a także 
realizacji praw człowieka i obywatela, w szczególności osób wymienionych w § 4 oraz rehabilitacji, 
socjalizacji i resocjalizacji, a także realizacji praw zwierząt, o których mowa w § 4. 

8. Powoływanie zespołów zadaniowych i problemowych, w tym promocję i organizację wolontariatu; 
9. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i doradztwa osobistego; 

10. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym legislacyjnych; 
11. Zajmowanie stanowiska w sprawach mających odniesienie do zadań statutowych Fundacji; 
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12. Występowanie w charakterze strony w sprawach osobistych i obywatelskich osób wymienionych 
w § 4 oraz w sprawach dotyczących zwierząt, o których mowa w § 4; 

13. Działalność wydawniczą i informacyjną; 
14. Wspomaganie działalności i współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu 

działania bądź realizującymi cel związany ze statutem Fundacji. 
 

§ 6 
1. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.  
2. Dla realizacji statutowych celów, Fundacja może powoływać inne organizacje w granicach 

dopuszczonych prawem. 
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, a także może połączyć 

się z inną Fundacją o podobnych celach działania.  
4. Do połączenia Fundacji z inną Fundacją mają odpowiednio zastosowanie zapisy o likwidacji 

Fundacji. 
 

§ 7 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji jej celów.  
2. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i działalność odpłatną pożytku publicznego. 

1) Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku 
prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia. 

2) Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań 
należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Fundację celów statutowych, 
za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również 
sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio 
korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów 
darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

3) Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań 
należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych Fundacji. 

3. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań 
publicznych. 

4. Fundacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych które są 
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. 

 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 
§ 9 

1. Źródłami powstania majątku Fundacji są:  
1) darowizny, zapisy i spadki,  
2) dotacje i subwencje oraz granty, 
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) dochody z majątku Fundacji, 
5) wpływy z działalności statutowej i własnej Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.  

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składają członkowie władz Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 20 statutu. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, osoby ją reprezentujące składają oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
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§ 10 
Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie lub pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim 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 zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów 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; 

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 
 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

 
§ 11 

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

2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator, w terminie i z liczbą członków Rady zależnych od 
potrzeb związanych z realizacją zadań Fundacji.  

3. Fundator może – według swego wyboru – zostać członkiem Zarządu lub innego organu i uczestniczyć 
w działaniach Fundacji na takich samych zasadach, jak pozostali członkowie Zarządu bądź odpowiednio 
innego organu, chyba że statut stanowi inaczej.  

4. Rada Fundacji może na wniosek Fundatora lub Zarządu albo z własnej inicjatywy powołać inne 
organy Fundacji oraz określić ich funkcje i obowiązki, jeśli wymagają tego uzasadnione potrzeby 
związane z realizacją zadań Fundacji. 

5. Jeśli Fundator przed powołaniem pierwszej Rady Fundacji zmarł lub został pozbawiony zdolności 
do czynności prawnych lub przewlekle pozostaje w stanie braku przytomności, osoby zaangażowane 
w działania Fundacji mogą wystąpić do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o ustanowienie Rady 
Fundacji.  

 
Rada Fundacji 

§ 12 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym w stosunku do całej Fundacji, 

z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 2 oraz § 21. 
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 i nie więcej niż 7 członków oraz Fundatora, z zastrzeżeniem 

§ 11 ust. 3. 
3. Łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem 

pracy z Fundacją jest zabronione. Wyjątek od tej zasady stanowią prawa Fundatora, o których 
mowa w statucie. Ponadto członkowie Rady Fundacji: 
1) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, 

jak również w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
2) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, 

z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego 
organu, w tym kosztów niezbędnych podróży. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, 
2) utraty praw obywatelskich, a także na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) przyjęcia członkostwa w organie zarządzającym lub wejście z jego członkiem w związek 

małżeński, partnerski, stosunek powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia, jeśli 
członek organu zarządzającego, którego to dotyczy, pozostanie w tym organie, 
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4) wykluczenia, 
5) śmierci członka Rady. 

6. Członek Rady może zostać z niej wykluczony przez Fundatora lub Radę Fundacji w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionej bezczynności członka Rady w sprawach nad którymi obraduje Rada, jeśli 

usprawiedliwienie nie zostanie dostarczone w ciągu 14 dni, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na Zgromadzeniu Rady, jeśli usprawiedliwienie nie zostanie 

dostarczone w ciągu 14 dni, przy czym § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio, 
3) działania na szkodę Fundacji bądź jej interesów lub postępowania niezgodnego z przepisami 

prawa albo postępowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego, 
4) nieetycznego postępowania wobec ludzi bądź zwierząt, a w szczególności tych, dla dobra 

których Fundacja została powołana, bez względu na to, w jakim miejscu i czasie nieetyczne 
postępowanie miało miejsce, w tym na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. W przypadku ustania członkostwa członka Rady Fundacji, skład osobowy uzupełniany jest 
niezwłocznie przez Fundatora, a gdy ten nie wskaże nowego członka Rady w ciągu 30 dni od dnia 
ustania członkostwa członka Rady lub zrezygnuje ze swojego uprawnienia, skład osobowy 
uzupełniany jest w drodze wyboru dokonywanego przez Radę Fundacji. 

 
§ 13 

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a jeśli to możliwe również 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na 
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

2. Rada Fundacji działa na podstawie Regulaminu uchwalonego na swoim pierwszym posiedzeniu.  
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równowagi głosów 
decyduje głos Fundatora w części, w której obrady nie dotyczą organu, którego członkiem jest 
Fundator, a w razie jego nieobecności lub niemożności głosowania – Przewodniczącego Rady, 
a w jego zastępstwie – Wiceprzewodniczącego.  

4. W szczególnych przypadkach, na podstawie jednogłośnej uchwały wszystkich obecnych uprawnionych 
do głosowania swoich członków i przy obecności co najmniej 3/5 wszystkich członków Rady, może ona 
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

5. Rada Fundacji może podejmować decyzje przy użyciu zdalnych środków komunikacji umożliwiających 
bieżące, osobiste uczestnictwo w obradach Rady oraz – w razie usprawiedliwionej niemożności 
osobistego uczestnictwa – przy użyciu zdalnych środków komunikacji, konsultując je w formie 
obiegowej. 

 
§ 14 

1. Członkowie Rady Fundacji mają prawo nadzoru nad wszystkimi organami i wszystkimi pozostałymi 
jednostkami Fundacji, a w tym kontroli i wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. 

2. Rada Fundacji ma prawo żądania od członków wszystkich organów i jednostek Fundacji złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących rozpatrywanych lub kontrolowanych spraw.  

3. W odniesieniu do nadzoru określonego w ust. 1 i 2, wynik kontroli powinien zawierać co najmniej 
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz ewentualnie ustalonych uchybień, 
z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych uchybień oraz termin ich usunięcia, 
nie krótszy niż 30 dni; 

4. W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3, Rada Fundacji może w drodze 
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady udzielić członkowi kontrolowanego 
organu upomnienia lub nagany, a także może zawiesić członka kontrolowanego organu w pełnionych 
przez niego funkcjach, nie dłużej jednak niż 30 dni, a w szczególnie trudnych sprawach nie dłużej niż 
3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt. 4 – w przypadku: 
1) podejrzenia niegospodarności; 
2) podejrzenia działania na szkodę Fundacji bądź jej interesów lub godzącego w dobre imię 

Fundacji, postępowania niezgodnego z przepisami prawa albo z zasadami współżycia społecznego; 
3) podejrzenia nieetycznego postępowania wobec ludzi bądź zwierząt, a w szczególności tych, dla 

dobra których Fundacja została powołana, bez względu na to, w jakim miejscu i czasie 
nieetyczne postępowanie miało miejsce, 

4) prowadzenia wobec członka organu postępowania przez organy ścigania w przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa z winy umyślnej; w szczególnych przypadkach zawieszenie może 
zostać przedłużone do czasu zakończenia postępowania, w tym także postępowania przed 
sądem. 
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5. Rada Fundacji może odwołać lub rozwiązać umowę z członkiem kontrolowanego organu, w drodze 
uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania 
członków Rady, w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionej bezczynności członka organu, 
2) dowiedzionej niegospodarności, 
3) uporczywego zachowania godzącego w dobre imię Fundacji, uporczywego działania na szkodę 

Fundacji bądź jej interesów lub postępowania niezgodnego z przepisami prawa albo z zasadami 
współżycia społecznego, 

4) celowego wprowadzenia Fundacji w błąd w celu nabycia określonych uprawnień, 
5) uporczywego naruszania przepisów Statutu, regulaminów, nieetycznego postępowania wobec 

ludzi bądź zwierząt, a w szczególności tych, dla dobra których Fundacja została powołana, bez 
względu na to, w jakim miejscu i czasie nieetyczne postępowanie miało miejsce; 

6) utraty praw obywatelskich, a także na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej. 

6. Rada Fundacji może przyznać poszczególnym członkom organów Fundacji nagrodę finansową lub 
niefinansową za szczególne osiągnięcia lub szczególny wkład pracy w działalność Fundacji. 

 

§ 15 
1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Posiedzenie Rady zwołuje się co najmniej jeden raz w roku, nie rzadziej niż raz na dwanaście 

miesięcy, w tym obowiązkowo, niezwłocznie po zakończeniu finansowego roku obrotowego.  
3. Przewodniczący powiadamia członków Rady oraz Zarząd Fundacji o miejscu, terminie i porządku 

obrad Rady, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania, przesyłając plan porządku obrad oraz 
dokumenty, projekty, wystąpienia, opracowania itp. przedmioty, które będą tematem obrad. 

4. W posiedzeniu Rady odbywającym się po zakończeniu finansowego roku obrotowego udział biorą 
obowiązkowo członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby upoważnione na podstawie § 20 ust. 2. Celem 
głównym tego posiedzenia jest zatwierdzenie przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego 
i merytorycznego z działalności Fundacji oraz Zarządu. Zatwierdzenie sprawozdań jest równoznaczne 
z udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz osobom upoważnionym na podstawie § 20 ust. 2. 

5. Posiedzenie Rady zwołane w pierwszym terminie może obradować i podejmować decyzje przy 
obecności co najmniej 2/3 członków Rady uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, 
zwoływanym nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym, wymóg kworum nie obowiązuje, chyba że 
statut stanowi inaczej. § 13 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

1. Nadzwyczajne Posiedzenie Rady zwołuje w szczególnych przypadkach jej Przewodniczący: 
1) z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, 
2) na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji, 
przy czym inicjator Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady ma obowiązek uzasadnić na piśmie swój 
wniosek.  § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Nadzwyczajne Posiedzenie Rady obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
3. Termin Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady wyznaczany jest nie później niż w ciągu 2 tygodni od 

dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 1. 
4. W Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady biorą: Fundator oraz Zarząd Fundacji. 
5. Nadzwyczajne Posiedzenie Rady może obradować i podejmować decyzje przy obecności co 

najmniej 2/3 członków Rady uprawnionych do głosowania. 
6. Do Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady stosuje się przepisy § 13 ust. 1, 3-5. 

 
§ 17 

W każdym Posiedzeniu Rady mogą brać udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie Rady, a także Fundator, w części, w której obrady nie 

dotyczą organu, którego członkiem jest Fundator, 
2) z głosem doradczym – zaproszeni przez Radę goście i członkowie innych organów Fundacji oraz 

Fundator w części, w której obrady dotyczą organu, którego członkiem jest Fundator. 
 

Zarząd Fundacji 
§ 18 

1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Fundacji. Kieruje on całokształtem działalności Fundacji 
w sposób zgodny ze Statutem i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Prezesem pierwszego Zarządu jest Fundator, a członków kolejnych Zarządów – z zastrzeżeniem § 11 
ust. 3, – wybiera Rada Fundacji, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady uprawnionych do 
głosowania. § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z Prezesa, a przy większej liczbie członków z Prezesa, 
następnie Wiceprezesa lub Wiceprezesów, a w dalszej kolejności Sekretarza i Członków Zarządu. 
Funkcje poszczególnych Wiceprezesów mogą obejmować sekcje działalności Fundacji wydzielone 
wg. właściwości. 

4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie, a także otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków 
w zależności od możliwości finansowych Fundacji.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji, 
2) odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji, 
3) rozwiązania lub wygaśnięcia zatrudnienia, 
4) utraty praw obywatelskich, a także na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
5) śmierci członka Zarządu. 

 
§ 19 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, w toku normalnej pracy, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał. 

2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów, jeśli zapisy Statutu nie 
stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora, a jeśli nie jest 
on członkiem Zarządu – Prezesa. § 13 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio. 

3. Zarząd sporządza raz do roku, na zakończenie finansowego roku obrotowego, sprawozdanie finansowe 
i merytoryczne z działalności własnej oraz Fundacji, a następnie przekazuje je niezwłocznie do 
badania Radzie Fundacji, na ręce Przewodniczącego Rady. 

4. Zarząd Fundacji ogłasza roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne, a jeśli tak stanowią 
przepisy prawa, przesyła je także odnośnym władzom lub ich organom. Przepisy o rachunkowości 
stosuje się odpowiednio. 

 
§ 20 

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych nie przekraczających zwykłego zarządu, wymagany jest podpis Prezesa lub 
Wiceprezesa, jednoosobowo. Przez zwykły zarząd w odniesieniu zarówno do mienia będącego 
własnością Fundacji, jak i znajdującego się w posiadaniu Fundacji, w tym także w odniesieniu do 
prowadzonych w ramach Fundacji przedsięwzięć i projektów, rozumie się w szczególności:  
a) bieżące gospodarowanie majątkiem Fundacji, nie pociągające nadzwyczajnych wydatków bądź 

zaciągania zobowiązań wymagających wystawienia weksli albo innych tytułów egzekucyjnych 
lub zabezpieczenia mieniem Fundacji i nie prowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy,  

b) załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją mienia Fundacji, w tym pobieranie 
pożytków i dochodów, konserwację, administrację, zapewnienie płynności działania, itp., 

c) zawieranie umów i uiszczanie opłat związanych z zarządem i eksploatacją mienia Fundacji bądź 
jej pomieszczeń, z zakupem środków niezbędnych do działania Fundacji i prowadzenia przez 
nią działań, przedsięwzięć lub projektów, itd. 

d) zawieranie umów i uiszczanie bądź pobieranie opłat związanych ze sposobem korzystania 
z poszczególnych składników majątku Fundacji, 

e) reprezentowanie Fundacji przed sądami, urzędami i organami administracji, 
f) szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak: ubezpieczenie 

mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, najem pomieszczeń dla zabezpieczenia 
składników majątku Fundacji przed zniszczeniem, czy kradzieżą, itp. 

g) wytoczenie powództwa: o ochronę własności bądź posiadania, o eksmisję, o zapłatę czynszu, 
o odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń lub uszkodzenia mienia, itp. 

2. Do prowadzenia w ramach zwykłego zarządu spraw bieżących Fundacji wydzielonych wg. właściwości 
– w tym finansowych – Zarząd Fundacji może upoważnić inne osoby. Do zatwierdzenia upoważnienia 
zastosowanie mają zapisy ust. 3-4. Upoważnienie musi zawierać klauzulę odpowiedzialności przed 
Zarządem lub Radą Fundacji. W tym przypadku dla ważności oświadczenia woli, jak również 
wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków wymagany jest podpis osoby upoważnionej. 

3. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych przekraczających zwykły zarząd wymagany jest – z zastrzeżeniem ust. 4 – podpis 
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dwóch członków organów zarządzających działających łącznie, przy czym jednym z nich musi być 
Prezes albo Wiceprezes albo Przewodniczący Rady Fundacji. 

4. Jeśli funkcję Prezesa pełni Fundator dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism 
w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd, wymagany jest 
podpis Prezesa jednoosobowo. 

 
 

Rozdział V 
Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji 

§ 21 
1. Fundacja ulega likwidacji gdy osiągnie cele, dla których została powołana lub zostanie wyczerpany 

jej majątek. 
2. Zmiana Statutu Fundacji jest dokonywana przez Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji działających 
łącznie i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów uprawnionych do głosowania uczestników 
Zgromadzenia, jeżeli obraduje ono w pierwszym terminie lub 3/4 głosów w drugim terminie, 
zwołanym nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym. § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Likwidacja Fundacji jest dokonywana przez Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji działających 
łącznie i wymaga kwalifikowanej większości 3/5 głosów uprawnionych do głosowania uczestników 
Zgromadzenia, jeżeli obraduje ono w pierwszym terminie lub 4/5 głosów w drugim terminie, 
zwołanym nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym. § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 1 i 5. Jeśli 
Fundator nie wyrazi zgody na likwidację Fundacji, Rada Fundacji podaje się do dymisji. § 11 ust. 2 i 3 
oraz § 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Jeśli Fundator nie żyje lub został pozbawiony zdolności do czynności prawnych lub pozostaje przewlekle 
w stanie braku przytomności, likwidacja Fundacji wymaga kwalifikowanej większości 8/9 głosów 
uprawnionych do głosowania uczestników Zgromadzenia, bez względu na termin, w którym ono 
obraduje. W razie niemożności uzyskania konsensusu Zgromadzenie może zwrócić się o 
rozstrzygnięcie wątpliwości do Sądu Rejestrowego. 

6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fundacji, z tym że powinny one zostać przeznaczone na 
cele zgodne z celami statutowymi Fundacji. 

7. W sprawach dotyczących działania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie, mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 
 


