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Statut Fundacji 
 pod nazwą:  

Fundacja Kultura – Integracja - Społeczeństwo 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Jacek Horęzga, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił w dniu 12 września 2012, 

aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Kamilę Żłobicką - 

zastępcę notariusza  w Brzegu – Barbary Winiarskiej, za repertorium A numer 

4245/2012 fundację o nazwie: Fundacja Kultura – Integracja - Społeczeństwo, 

zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”. 

2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja K.I.S.” 

3. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku 

o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego 

Statutu, zwanego dalej Statutem. 

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Brzeg. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

7. Terenem  działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

8. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla 

prowadzenia swojej działalności statutowej 

9. Fundacja może używać pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.  

10. Fundacja może używać godła, składającego się z nazwy Fundacji i graficznego logo 

charakteryzującego profil działania. Częścią godła może być nazwa lub skrót nazwy 

Fundacji. 

11. Fundacja może ustanawiać nagrody, dyplomy, odznaki i medale honorowe osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. Rodzaje 

nagród, dyplomów, odznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania, 

określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Fundatorem. 

Jeśli zostanie powołana Rada Honorowa Fundacji, Regulamin powinien być 

pozytywnie zaopiniowany przez tę Radę. 

12.  Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

13. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. 

14. Do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. o 

ile nie koliduje to ze statusem organizacji pożytku publicznego.  
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15. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych lub zbliżonych celach. 

16. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania fundacji 

 

§2 

 

1. Celem Głównym Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianego 

społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób chorych, 

niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, wykluczeniem społecznym zagrożonych, 

osób starszych, oraz osób skazanych i wracających do społeczeństwa po zakończeniu 

odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

2. Katalog Celów Szczegółowych Fundacji określają zapisy niniejszego punktu. Celami 

szczegółowymi Fundacji są: 

2.1 niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2.2 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2.3 działalność charytatywna; 

2.4 podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2.5 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

2.6 ochrona i promocja zdrowia; 

2.7 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

2.8 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

2.9 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

2.10 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

2.11 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

2.12 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

2.13 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

2.14 wspieranie, promowanie oraz własna działalność w dziedzinie nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
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2.15 wspieranie, promowanie oraz własna działalność w dziedzinie wypoczynku 

dzieci i młodzieży;  

2.16 wspieranie, promowanie oraz własna działalność w dziedzinie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

2.17 wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

2.18 wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 

2.19 wspieranie, promowanie oraz własna działalność w dziedzinie turystyki i 

krajoznawstwa;  

2.20 działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

2.21 wspieranie, promowanie oraz własna działalność na rzecz obronności państwa i 

działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2.22 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

2.23 wspieranie, promowanie oraz własna działalność w dziedzinie ratownictwa i 

ochrony ludności; 

2.24 pomoc ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

2.25 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

2.26 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

2.27 promocja i organizacja wolontariatu; 

2.28 pomoc i współpraca z  Polonią i Polakami za granicą; 

2.29 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

2.30 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

2.31 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i 

ochrona praw dziecka; 

2.32 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

2.33 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536), w zakresie 

określonym Katalogiem Celów Szczegółowych Fundacji. 

 

 

§3 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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1.1 Opiniowanie, współpracę przy tworzeniu oraz działania własne mające na celu 

podniesienie poziomu dostępności do dóbr kultury, w tym tworzenie bibliotek, 

platform internetowych, elektronicznych bibliotek, archiwów i etc. 

1.2 Tworzenie miejsc pracy oraz  organizacja szkoleń specjalistycznych i językowych 

1.3 Prowadzenie działalności oświatowej, w tym także w ramach kształcenia 

ustawicznego; 

1.4 Prowadzenie działalności leczniczej, o której mowa w ustawie o działalności 

leczniczej – zgodnie z art. 4 ustęp 1 punkt 5. 

1.5 Pomoc doradczą, prawną, rehabilitacyjną i  finansową ofiarom wypadków 

drogowych, lotniczych, kolejowych i innych, ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych etc; 

1.6  Tworzenie Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Klubów 

Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Centrów Rehabilitacji, 

Domów Opieki, Hospicjów, Domów Noclegowych, Centrów Rehabilitacji, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych organizacji służących realizacji celów 

Fundacji; 

1.7 Stymulowanie, wspieranie i organizację budownictwa socjalnego i 

mieszkaniowego;  

1.8 Obywatelski monitoring gospodarowania finansami publicznymi na wszelkich 

szczeblach administracji lokalnej i państwowej; 

1.9 Współpracę z urzędami, instytucjami, ośrodkami naukowymi, szkolnictwem i 

ośrodkami pedagogiczno-resocjalizacyjnymi; 

1.10 Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi 

działalność zbieżną z celami Fundacji, w celu osiągnięcia celów Fundacji; 

1.11 Organizowanie przedsięwzięć integrujących różne dziedziny kultury, w tym 

przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym; 

1.12 Udział i organizacja akcji charytatywnych; 

1.13 Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki i 

muzyki, oraz działaczy sfery kultury w kraju i za granicą; 

1.14 Tworzenie funduszy stypendialnych, rentowych i docelowych dla realizacji 

celów statutowych, ze szczególnym wskazaniem ich przeznaczenia na osoby 

niepełnosprawne, chore i wykluczone społecznie; 

1.15 Prowadzenie badań antropologicznych, etnograficznych, historycznych i 

socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których Fundacja 

prowadzi działalność; 

1.16 Dotowanie, sponsorowanie, wspieranie placówek, szkół i podmiotów 

prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową lub 

medyczną; 

1.17 Organizację spotkań, wykładów i prelekcji z pracownikami naukowymi, 

studentami i organizacjami instytutów zajmujących się szeroko rozumianą nauką, 

ze szczególnym uwzględnieniem nauk i refleksji humanistycznych; 

1.18 Tworzenie klubów i kół tematycznych; 
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1.19 Organizowanie i wspieranie festiwali, spektakli, koncertów, festynów i innych 

form artystycznego przekazu; 

1.20 Organizowanie i wspieranie warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw, 

plenerów artystycznych; 

1.21 Renowację obiektów historycznych, wydarzeń z przeszłości, rekonstrukcję 

obyczajów, strojów i sposobów życia w czasach przeszłych; 

1.22 Promocję, współpracę z organizacjami i ludźmi rzemiosła, rękodzieła, 

związanych z małymi firmami, gospodarstwami agroturystycznymi, skansenami i 

ośrodkami rzemieślniczymi; 

1.23 Pomoc merytoryczną, marketingową, rzeczową i finansową na rzecz artystów i 

twórców ludowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, 

niepełnosprawnych  oraz marginalizowanych i wykluczonych  społecznie; 

1.24 Promocję artystów, ułatwianie i stwarzanie możliwości debiutu oraz 

zapewnienie rozwoju artystycznego; 

1.25 Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, poligraficznej, 

realizatorskiej szczególności w zakresie wydawania i promowania utworów 

artystycznych, naukowych i popularnonaukowych; 

1.26 Tworzenie i organizacja bazy dla realizacji celów statutowych, w tym 

ośrodków kultury, ognisk artystycznych, kin, teatrów, galerii, bibliotek, muzeów, 

skansenów, szkół, przedszkoli etc; 

1.27 Prowadzenie szkoleń językowych, informatycznych, zawodowych i innych, 

mogących podnieść kompetencje społeczne obywateli; 

1.28 Fundacja może podejmować inne działania, mogące służyć realizacji celu 

Fundacji i celów szczegółowych. 

 

 

Rozdział III 

Majątek i przychody Fundacji 

 

§ 4 

  

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski wskazany w oświadczeniu woli o 

ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

2. Przychodami fundacji są: 

a. Subwencje osób prawnych i fizycznych; 

b. Przychody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; 

c. Darowizny, spadki i zapisy; 

d. Przychody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń; 
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e. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;  

f. Przychody z działalności statutowej;  

g. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, jeśli taka zostanie 

uruchomiona; 

h. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, jeśli taka zostanie 

uruchomiona;  

i. Granty i dotacje pozyskiwane w konkursach i naborach prowadzonych przez inne 

organizacje, jednostki, ministerstwa, operatorów funduszy europejskich, funduszy 

Szwajcarskiego Grantu Blokowego, funduszy Norweskiego Grantu Blokowego etc; 

j. Przychody z tytułu nawiązek sądowych. 

 

3. Majątek i przychody służą realizacji celów statutowych Fundacji.  

 

§ 5 

1. Przychody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

przeznaczone do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację 

długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

3. Rejestr przychodów Fundacji prowadzi Zarząd. 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 
 

§ 6 

1. Władzami Fundacji są: 

a. Fundator 

b. Zarząd 

c. Rada Fundacji 

d. Rada Honorowa Fundacji 

 

§ 7 

 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz Rady 

Honorowej Fundacji; 

b. Rada Honorowa Fundacji i jej przewodniczący zostają powołani decyzją Fundatora 

przed rejestracją Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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c. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, łączenia jej z inną 

fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. 

3. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, 

Rady Honorowej Fundacji lub samodzielnie. 

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu 

oraz może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w Statucie, o ile jego 

postanowienia nie stanowią inaczej. 

5. Fundator może zostać zatrudniony przez Fundację i być odbiorcą wsparcia 

realizowanego w ramach celów Fundacji; 

6. W wypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje Rada Honorowa. 

 

§ 8 

1. Oświadczenia woli we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, mogą składać 

członkowie Prezydium Zarządu (tj. Prezes, Vice Prezesi, Skarbnik i Sekretarz) samodzielnie; 

2. W sprawach majątkowych do kwoty 500 zł, oświadczenia woli może składać każdy 

członek prezydium zarządu samodzielnie; 

3. Powyżej kwoty 500 pln wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.  

 

§ 9 

 

1. Organem zarządzającym i wykonawczym  Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd składa się od 

jednej do siedmiu osób. 

3. Członkowie Zarządu mogą być odbiorcami wsparcia wynikającego z celów 

statutowych Fundacji oraz mogą pobierać wynagrodzenie (być zatrudniani) przez 

Fundację na stanowiskach związanych z działalnością w Zarządzie. 

4. Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Pierwszego Zarządu 

obejmuje Fundator.  

5. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator z własnej inicjatywy, na 

wniosek Zarządu, na wniosek Rady Fundacji lub na Wniosek Rady Honorowej 

Fundacji. 

6. Fundator może odmówić powołania i/lub odwołania osób wskazanych w punkcie 5 z 

przyczyn wynikających z troski o realizację celów statutowych oraz w trosce o opinię 

i wizerunek Fundacji. 

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej 

rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu. 
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8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

 

§ 10 

 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, a w szczególności:  

 

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

2. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

4. Podejmowanie decyzji w sprawie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej; 

5. Podejmowanie decyzji w sprawach nieodpłatnej i odpłatnej działalności Pożytku 

Publicznego; 

6. Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Fundację 

wraz z określeniem jej charakteru ; 

7. Przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów; 

8. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów; 

9. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz pełnomocników i innych 

osób pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji; 

10. Opracowywanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji, Biura Fundacji i regulaminów 

organów doradczych oraz zakładów; 

11. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności 

statutowej, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego lub w 

działalności gospodarczej; 

12. Opracowywanie rocznych sprawozdań z prac Zarządu oraz przedkładanie ich 

najpóźniej do 30 września roku następnego Radzie Fundacji do oceny i akceptacji; 

13. Tworzenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych; 

 

 

§ 11 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie 

potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku.  

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości 

głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu.  
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3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego 

członków, w tym Prezesa Zarządu.  

4. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Prezes Zarządu może 

zarządzić głosowanie tajne.  

 

 

§ 12 

1. Fundator powołuje Radę Fundacji w sytuacjach obligujących Fundację do posiadania 

takiego organu, zwłaszcza w sytuacji ubiegania się o status Organizacji Pożytku 

Publicznego.  

2. Rada Fundacji jest organem nadzorczym. 

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas 

nieoznaczony.  

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady 

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 

powołuje swą decyzją Fundator na wniosek Rady Fundacji i/lub z własnej inicjatywy. 

5. Fundator nie  może pełnić funkcji w Radzie Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

8. Członkowie Rady Fundacji:  

a. nie mogą być członkami organów zarządzających ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej; 

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

d. nie mogą być etatowymi pracownikami Fundacji na stanowiskach nie 

związanych z działalnością Rady Fundacji ; 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Do ważności uchwał zebrania 

konieczne jest kworum nie mniejsze niż 1/3 Członków Rady. Jeśli liczba Członków 

Rady jest mniejsza lub równa 5, do ważności uchwał zebrania wymagane jest kworum w 
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liczbie co najmniej 2 Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady i/lub jednego z 

jego zastępców. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 

Zarządu i/lub Fundatora. 

3. W sprawach dotyczących połączenia Fundacji z inną fundacją oraz w sprawach 

dotyczących likwidacji Fundacji, w posiedzeniach Rady może uczestniczyć 

przedstawiciel Zarządu Fundacji i/lub przedstawiciel Rady Honorowej Fundacji.  

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący Rady 

może zarządzić głosowanie tajne.  

6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych 

w tym celu konsultantów i specjalistów.  

 

§ 14 

 

 Do zadań Rady należy w szczególności:  

 

1. Nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji; 

2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,; 

3. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;  

4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;  

5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie 

absolutorium Zarządowi Fundacji; 

6. Kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;  

10. Opracowywanie i przestrzeganie regulaminu pracy Rady Fundacji.  

 

§ 15 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:  

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji; 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.  

  

§ 16 

1. Fundator powołuje Radę Honorową Fundacji i jej przewodniczącego przed 

rejestracją Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Rada Honorowa Fundacji jest organem o charakterze prestiżowym, doradczym i 

opiniotwórczym. 
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3. W wypadku śmierci Fundatora, Rada Honorowa Fundacji przejmuje jego 

kompetencje.  

4. Członków Rady Honorowej powołuje i odwołuje Fundator. 

5. Członkowie Rady Honorowej mogą być członkami Rady Fundacji, o ile Rada 

Honorowa nie przejmie kompetencji Fundatora w związku z jego śmiercią.  

6. Fundator nie może powołać sam siebie na członka Rady Honorowej. Może jednak 

zostać powołany przez członków Rady Honorowej w drodze uchwały. 

7. Rada Honorowa Fundacji liczy od jednego do nieograniczonej ilości członków. 

8. Członkami Rady Honorowej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym 

funkcje Przewodniczącego i jego zastępców mogą pełnić tylko osoby fizyczne. 

9. Regulamin działalności Rady Honorowej Fundacji ustalają jej członkowie w 

porozumieniu z Fundatorem. 

 

 

§ 1 

1. W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Zarząd może powoływać także 

inne stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje, sekcje.  

 

2. Zasady działania organów doradczych, o których mowa w pkt. 1 określa uchwałą 

Zarząd we właściwych dla poszczególnych organów regulaminach.  

 

3. Za udział w posiedzeniach członkom komisji i sekcji przysługuje zwrot kosztów w 

kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd.  

 

Rozdział V 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 18 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 

razie wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji. Momentem decydującym 

o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze 

prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji. 

2. Decyzję, w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze  uchwały na 

wniosek Zarządu. Jednocześnie Fundator powołuje likwidatora Fundacji. Likwidatorem może 

być Fundator lub Zarząd Fundacji lub osoby nie pełniące funkcji w Fundacji. 

3. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia Radę Fundacji, Radę Honorową Fundacji oraz 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

4. Likwidator Fundacji powinien zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności 

i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania może zaciągać tylko wówczas, gdy 

jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji. 
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5. Likwidator powinien ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji, wzywając wierzycieli do 

zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca.  

6. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji - bilans 

jej zamknięcia. Bilanse te przedstawiane są Fundatorowi do zatwierdzenia. 

4. Majątek pozostały po zaspokojeniu roszczeń, podlega przekazaniu Fundacji o zbliżonych 

celach działania, wskazanej przez Fundatora. 


