Statut Fundacji Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla
PREAMBUŁA:
Ustanawiamy tę fundację dla uczczenia pamięci, popularyzowania dorobku i kontynuowania
we współczesności stylu działania Józefa Dietla, wielkiego samorządowca, polityka,
społecznika, lekarza i naukowca.

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Nazwa Fundacji]
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla i dalej w
statucie zwana jest „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dawida Hajoka, Marcina Kwaśnego, Wojciecha
Pelowskiego i Łukasz Sakiewicza, zwanych dalej „Fundatorami”, na podstawie aktu
notarialnego:
Repertorium A nr 12152/2012 sporządzonego przez notariusz Katarzynę Gruszczyńską w
kancelarii notarialnej w Krakowie w dniu 10 października 2012 roku, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z
poźn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2 [Siedziba, teren działania, formy organizacyjne]
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
kraju.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
§ 3 [Osobowość i czas trwania]
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 4 [Cele fundacji]
I. Celem Fundacji jest społecznie użyteczna aktywność polegająca na:
1. upowszechnianiu wiedzy o działaniach, wartościach i dziedzictwie Józefa Dietla, patrona
Fundacji;
2. wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości, wspieraniu edukacji, a szczególnie edukacji
architektonicznej, ekonomicznej i prawnej;
3. wspieraniu budowania społeczeństwa obywatelskiego;
4. upowszechnianiu wiedzy historycznej poprzez inicjatywy budujące tożsamość i
dziedzictwo narodowe i lokalne;
5. wspieraniu działań budujących społeczności lokalne i pielęgnujących regionalizmy;
6. podtrzymywaniu tradycji narodowej i regionalnej, popularyzowaniu historii, pielęgnowaniu
polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7. wzmacnianiu poczucia tożsamości regionalnej poprzez dokumentację zdjęć, filmów i
innych nośników audiowizualnych;
8. wspieraniu rozwoju rynku pracy, wzrostu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a
także poprawy warunków pracy;

9. analizowaniu i monitorowaniu funkcjonowania rynku finansowego w Polsce;
10. inicjowaniu działań mających na celu edukację, w szczególności edukację
architektoniczną, historyczną, obywatelską i ekonomiczną;
11. wspieraniu działań promujących rozwój nauk, a szczególnie nauk architektonicznych,
historycznych, ekonomicznych i społecznych;
12. monitorowaniu działań instytucji, organów i organizacji obowiązanych do przestrzegania i
realizacji wolności i praw człowieka i obywatela;
13. wspieraniu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
społeczności polonijnych na całym świecie;
14. zwiększaniu świadomości obywatelskiej i aktywności wspólnot lokalnych, wspieraniu
działań innych organizacji pozarządowych, integracji i aktywizacji społecznej oraz rozwoju
przedsiębiorczości społecznej;
15. monitorowaniu zawartości i jakości mediów audiowizualnych, ze szczególnym
uwzględnieniem mediów publicznych;
16. działaniu na rzecz wypracowywania mechanizmów skutecznej ochrony konkurencji i
konkurencyjności we wszystkich przejawach życia gospodarczego;
17. inicjowaniu i wspieraniu programów pomocy społecznej, szczególnie dla
osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
18. wspieraniu wszelkich działań mających na celu aktywizację zawodową, edukacyjną i
społeczną osób starszych, takich jak uniwersytety III wieku, kluby seniora, inicjatywy
integracyjne itp.;
19. popularyzacji postaw prozdrowotnych wśród osób starszych i w podeszłym wieku
poprzez wspieranie inicjatyw profilaktycznych oraz zachęcających do aktywności;
20. podejmowaniu działań na rzecz edukacji publicznej w zakresie budowania świadomości
obywatelskiej, architektonicznej, historycznej i ekonomicznej;
21. wspieraniu i prowadzeniu działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie tworzenia i
wdrażania skutecznej profilaktyki i programów rozwiązywania problemów alkoholowych;
22. inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu, a także
informowania o stratach społecznych i ekonomicznych związanych z piciem ryzykownym i
szkodliwym;
23. inicjowaniu i współpracy przy realizacji działań zwiększających skuteczność i
dostępność lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
24. współpracy z organami administracji centralnej i samorządem w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych;
25. przeciwstawianiu się zjawisku wykluczenia społecznego i wspieraniu ochrony grup
społecznych najbardziej narażonych na to zjawisko, a w szczególności osób, które nie
potrafią, bądź nie mają stałego dostępu do komputera i Internetu, a także osób
niepełnosprawnych, uzależnionych, starszych, będących ofiarami zjawisk patologicznych,
długotrwale bezrobotnych, bezdomnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych
oraz wychowujących się poza rodziną;
26. integrowaniu ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych i wspieraniu wszelkich działań
na rzecz tego środowiska;
27. promowaniu i rozwijaniu aktywności sportowej dzieci i młodzieży;
28. promowaniu mody na sport powszechny i zdrowy tryb życia poprzez wspieranie
przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i
środowiskowych;
29. promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu;

30. wspieraniu krajoznawstwa i turystyki dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu wiedzy
ekologicznej i dotyczącej problemów ochrony środowiska;
31. wspieraniu działań mających na celu kreowanie i rozwój produktów turystycznych dla
turystyki miejskiej, kulturowej, na terenach wiejskich oraz agroturystyki, a także turystyki
uzdrowiskowej, medycznej i aktywnej;
32. inicjowaniu działań w zakresie kształcenia kadr dla turystyki oraz szkolenia i
doskonalenie kadr zawodowych i społecznych dla sektora turystycznego;
33. wspieraniu i organizacji przedsięwzięć promujących szlaki turystyczne na terenie Polski;
34. poprawie dostępu do kultury oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na
terenach wiejskich i wiejsko-miejskich;
35. zmniejszaniu różnic regionalnych i środowiskowych w dostępie do edukacji, w
szczególności pomiędzy dziećmi z ośrodków wielkomiejskich i wiejskich;
36. podejmowaniu działań na rzecz zwiększania dostępności oferty edukacyjnej i kulturalnej
dla osób starszych we wszelkich jej aspektach;
37. inicjowaniu i wspieraniu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego;
38. inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem;
39. monitorowaniu problematyki związanej z przemocą i proponowaniu rozwiązań
systemowych w tym zakresie;
40. wspieraniu działalności naukowej i społecznej podejmowanej na rzecz przeciwdziałania
przestępczości i zjawiskom kryminogennym;
41. wspieraniu rozwoju polskiej myśli naukowej;
42. wspieraniu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość (elearning), a także
kształtowaniu potrzeby uczenia się przez całe życie i rozwijaniu edukacji pozaformalnej
dzieci i młodzieży;
43. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu;
44. edukacji w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy
społeczeństwa informacyjnego;
45. inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz powszechnego dostępu do cyfrowych mediów
audiowizualnych;
46. podnoszeniu kompetencji artystycznych oraz promocji dokonań młodych artystów, w tym
w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych;
47. wspieraniu badań kultury oraz badań kapitału społecznego;
48. upowszechnianiu literatury oraz wspieraniu nowoczesnych form jej udostępniania,
rozwoju czytelnictwa oraz wydawaniu i wspieraniu wydawania wartościowych czasopism
kulturalnych w formie papierowej, elektronicznej oraz na nowych nośnikach;
49. wspieraniu rozwoju ruchu artystycznego dzieci i młodzieży, prowadzonego przez
placówki oświatowo-wychowawcze;
50. inicjowaniu, wspieraniu i tworzeniu programów edukacyjnych dotyczących promocji
zdrowego i aktywnego stylu życia;
51. inicjowaniu, wspieraniu i tworzeniu programów edukacyjnych adresowanych w
szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie zasad i norm prawidłowego karmienia,
odżywiania się, mających na celu podejmowanie decyzji korzystnych dla zdrowia fizycznego
i psychicznego, w tym przeciwdziałanie otyłości i chorobom cywilizacyjnym;
52. wyrównywaniu szans edukacyjnych i tworzeniu instrumentów pokonywania barier
edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczniów z rodzin najuboższych, ze
środowisk defaworyzowanych i marginalizowanych;
53. inicjowaniu, wspieraniu i tworzeniu programów edukacyjnych dotyczących
metod prewencji i kreowania zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób;

54. analizowaniu i wskazywaniu rozwiązań w zakresie zmian prawodawstwa i procedur
administracyjnych związanych z dziećmi i nieletnią młodzieżą, szczególnie w zakresie
dostępu do edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, funkcjonowania prawa rodzinnego,
a także ochrony przed przemocą i jej skutkami;
55. wspieraniu działań na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu;
56. inicjowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu
społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji państwa;
57. uczestniczeniu w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa
informacyjnego, m.in. poprzez wspieranie zapewnienia powszechnego dostępu do technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich powszechnego stosowania w edukacji, a także
promowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
58. monitorowaniu działalności legislacyjnej dotyczącej informatyzacji administracji
publicznej i rozwoju elektronicznej administracji;
59. inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu podnoszenie jakości usług
publicznych, prowadzących do wzrostu zaufania i zadowolenia obywatela z działania
administracji publicznej;
60. zwiększaniu świadomości społecznej na temat dobrodziejstw i zagrożeń związanych z
używaniem Internetu;
61. promowaniu edukacji prawnej na wszystkich szczeblach kształcenia – wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych;
62. inicjowaniu działań na rzecz promocji mediacji oraz innych alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów i sporów;
63. wskazywaniu sytuacji wadliwego stosowania obowiązującego prawa, a także wadliwości
samego prawa;
64. wspieraniu działań na rzecz wychowania patriotycznego;
65. podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, lokalnej, obywatelskiej i kulturowej;
66. inicjowaniu i moderowaniu refleksji oraz debaty nad bieżącym funkcjonowaniem i
przyszłością Unii Europejskiej oraz jej instytucji;
67. wspieraniu, koordynowaniu i podejmowaniu działań w zakresie opieki nad Polakami i
Polonią za granicą, a także promowaniu kultury polskiej i ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju;
68. kształtowaniu pozytywnego międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, a
w szczególności wspieraniu działań promujących polską gospodarkę, kulturę, historię, język,
turystykę, technikę i naukę;
69. wspieraniu kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych oraz
upowszechnianiu wiedzy o Polsce, języku i kulturze, a także kształtowaniu pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków w świecie;
70. promocji języka polskiego i kultury polskiej za granicą;
71. wzmocnieniu świadomości wspólnej przestrzeni kulturowej Europejczyków, opartej na
wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwoju współpracy pomiędzy twórcami,
uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi różnych krajów;
72. upowszechnianiu i ochronie praw człowieka oraz praw dziecka;
73. wspieraniu edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
74. edukacji medialnej przeciwstawiającej się perspektywie wykluczenia cyfrowego istotnych
grup społecznych;
75. edukacji obywatelskiej świadomego konsumenta, który zna swoje prawa i potrafi je
egzekwować;
76. wspieraniu konkurencyjności w zakresie rozwoju rynku telekomunikacyjnego
jako jednego z kluczowych obszarów nowoczesnej gospodarki;

77. inicjowaniu działań szkoleniowych z zakresu obsługi sprzętu komputerowego dla osób
starszych;
78. inicjowaniu i wspieraniu działań związanych z Internetem w zakresie wyrównywania
szans młodzieży z miast i wsi;
79. działaniu na rzecz stworzenia optymalnego otoczenia prawnego dla efektywnego
wydobycia i przetwarzania kopalin, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego;
II . Fundacja prowadzi swoją działalność, o której mowa w pkt 1. na rzecz ogółu
społeczności.
§ 5 [Formy działania]
I. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. prowadzenie portali internetowych, organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, debat,
konkursów na prace naukowe, zjazdów środowiskowych i konferencji naukowych służących
gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację,
2. tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat
zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji,
3. sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,
4. działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i
rozwiązaniach w różnych dziedzinach życia społecznego zgodnie ze statutowym celem
Fundacji,
5. mobilizowanie do aktywności obywatelskiej oraz aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i cyfrowemu,
6. podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa,
przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
7. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
8. realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
9. organizowanie programów stypendialnych, grantowych i szkoleniowych dla młodzieży
szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów rożnych dziedzin,
10. prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek
pracy,
11. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej,
12. utrzymywanie stosunków, współdziałanie oraz wspieranie krajowych i zagranicznych
instytucji, organizacji, osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą dla osiągania
celów statutowych oraz wspierania ich działalności,
13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi,
szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi.
14. organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących
działalność Fundacji,
15. organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
16. inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami
sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w
sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
17. monitoring działań władz wszystkich szczebli, a także pozostałych instytucji życia
publicznego,
18. uczestnictwo w procesie prawodawczym poprzez przygotowywanie własnych projektów
legislacyjnych, komentarzy i analiz do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych,

19. ustanawianie odznak, statuetek, medali honorowych i nagród rzeczowych, które będą
przyznawane wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
II. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
§ 6 [Działalność gospodarcza]
I. Fundacja może, dla osiągnięcia jej celów, prowadzić działalność gospodarczą w
kraju i za granicą - samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami - zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
II. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie
(zgodnie z PKD 2007): PKD 2012
1. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2. 58.11.Z Wydawanie książek
3. 58.13.Z Wydawanie gazet
4. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
6. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
7. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
8. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
9. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
10. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
11. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
12. 73.1 Reklama
13. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
14. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
16. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
17. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
18. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
19. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
20. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
21. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
22. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
23. 93.12.Z Działalność klubów sportowych
24. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
III.Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację
celów statutowych Fundacji i rozwój dalszej działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7 [Majątek fundacji]
1. Fundusz założycielski w kwocie 3000 zł.
2. Kwota 1 000 zł. (tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na
prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 8 [Dochody fundacji]
I. Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności, lub
przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;
3. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
4. dotacji i subwencji;
5. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
6. odsetek i depozytów bankowych,
7. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
8. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
9. wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej;
10. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
11. dochodów z tytułu działalności portali internetowych, które Fundacja może prowadzić;
12. dochodów z tytułu sprzedaży portali internetowych, które będą własnością Fundacji.
13. dochodów z tytuu udziału w zyskach osób prawnych.
II. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową
opisaną w § 4 i § 5.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie
przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe
określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na
wybrany przez siebie cel statutowy.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
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ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI
§ 9 [Zasady działania]
1. Fundacja działa poprzez osobistą pracę Fundatorów, członków organów
statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Fundacja
może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie
organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc
przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja działa poprzez swoje organy.
§ 10 [Organy]
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundatorów, zwana dalej "Radą",
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".
§ 11 [Przewodniczący organu Fundacji]
1. Przewodniczący każdego organu Fundacji:
1) kieruje jego działaniami,

2) wyznacza datę posiedzeń organu i je prowadzi,
3) reprezentuje organ na zewnątrz,
4) jest związany jego uchwałami.
2. Pracom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes.
§ 12 [Uchwały]
1. Organy Fundacji, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu i aktu powołania fundacji,
większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby
członków, podejmują decyzje w formie uchwał.
§ 13 [Rada Fundatorów]
1. Rada składa się z co najmniej czterech członków. Członków pierwszego składu Rady
powołują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów wskazuje jednego członka Rady.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada. Kadencja Rady trwa 7 lat.
2. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być także zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów i nie otrzymują wynagrodzenia.
4. Rada zbiera się co najmniej raz w roku
5. Rada podejmuje decyzję w formie uchwał.
6. Rada nie może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia z 14 dniowym
wyprzedzeniem. Informacja o posiedzeniu zostanie uznana za skutecznie dostarczoną
wówczas, kiedy osoba zwołująca posiedzenie będzie dysponowała pisemnym, bądź emailowym potwierdzeniem powzięcia informacji o nim.
§ 14 [Kompetencje Rady]
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia zwykłą większością głosów.
7) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
8) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
9) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
10) zapraszanie do współpracy z Fundacją ekspertów i osób publicznych
wspierających w sposób honorowy i ekspercki działania Fundacji,
11) wyboru ze swego grona Przewodniczącego,
12) innych, wskazanych postanowieniami niniejszego statutu.
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania Rady decyduje głos
przewodniczącego obradom.
§ 15 [Kompetencja szczególna Rady]
Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji.
§ 16 [Zarząd]
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę
na pięcioletnią kadencję. Rada spośród członków zarządu wskazuje Prezesa.
Członkami zarządu mogą być także Członkowie Rady.

2. Członkowie Zarządu wykonują obowiązki Zarządu do dnia wyboru swoich następców
na następną kadencję.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania Zarządu decyduje głos
przewodniczącego obradom.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez
nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, rezygnacji lub odwołania.
7. Zarząd może przyjąć swój regulamin określający strukturę organizacyjną i formy
działania.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze albo odpłatnie.
§ 17 [Kompetencje Zarządu]
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji
niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
1. uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
4. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im
regulaminów organizacyjnych;
5. Zawieranie umów, w tym umów o pracę;
6. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
7. przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów’
8. Prezes Zarządu może zwoływać wspólne posiedzenie Zarządu i Rady. Uczestnicy
posiedzenia mogą otrzymywać wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Prezesa Zarządu.
§ 18 [Organizacja pracy Zarządu]
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach w formie
głosowania lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy
członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany
porządek obrad.
§ 19 [Prawo reprezentacji]
1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności
sądowych i pozasądowych Fundacji.
§ 20 [Oświadczenia woli]
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego
Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza
5 000 (słownie: trzech tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może
składać jednoosobowo członek Zarządu.
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ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21 [Zmiana statutu]

1. Zmiana Statutu, w tym zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez większość 2/3
Rady.
§ 22 [Połączenie z inną Fundacją]
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje większość 2/3 Rady.
§ 23 [Likwidacja Fundacji]
1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
3. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes.
§ 24. [Obowiązki likwidatora]
1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3
miesięcy od daty zgłoszenia,
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie z rejestru Fundacji,
8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 25 [Przeznaczenie majątku po likwidacji]
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele
tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.
Kraków, dnia 10 października 2012 roku
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