
Statut Fundacji Pandora
Postanowienia Ogólne

§1

1. Fundacja podnazwą: Fundacja Pandora (zwana dalej Fundacją) ustanowiona zostńa
przęz Annę Krawiec (zwaną dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 t. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie, jak równiez postanowień
niniejszego Statutu.

§2

1, Fundacja posiada osobowośó prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice (woj. łódzkie).
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministęr Zdrowia.
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie

działaIności za ubiegĘ rok kalendarzory.
5. Fundacja jest apoli§czna i nie zwlązanazżadnymwyznaniem.
6. Fundacja zostaŁapowołana na czas nieokreślony.

§3

Ze swojej

1. Fundacja dziŃana terenie Rzeczpospolitej Polski orazpoza jej granicami.
2. Fundacja możę użrywać znaLg, graftcznego Fundacji z napisem wskazującym jej

nazwę.

3. Fundacja poshłguje się pieczęciąz oztaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
4, Fundacja mozę dla celów współpracy z zagranicąposługiwać się tfumaczeniem nazwy

w wybranych jęrykach.

§4

1, Fundacja możę tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki

organizacyjne w kraju t za granicą,

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji
społecznych. Moze teżbyć członkiem krajowych i międzynarodowych organtzacjt
o podobnym cęlu działania i prawem polskim dopuszczonych,

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawię o działalności poĄ,tku publicznego na rzęcz ogółu
społeczności, w tym dzieci, mŁodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem lub

ubóstwem, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, w tym emerytów, innych osób ze

szczegóĘmi pottzebami oraz ich rodzin.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna

lub jako odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pozytku publicznego



i wolontariacie. Obię te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy x,względnieniu
przepisów doĘ czący ch rachunkowości.

Cele Statutowe Fundacji

§5

1, Głównym celem działania Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia w ujęciu
holisĘcznym ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, w tym:

1) wspieranie i upowszechnienie działalnościleczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) wspieranie i upowszechnienie działalności diagnosĘcznej, |eczniczej,
rehabilitacyjnej i badawczej,

3) zwiększanie dostępności oraz standardów leczenia, terapii i niwelowanie,
kryzysów w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej,

4) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia
iprofilaktyki,

5) szetzenię wiedzy dotyczącej chorób oraz nowoczesnych metod lęczęnia
i profilaktyki,

6) ochrona praw pacjenta,

7) promowanię działań i postaw prozdrowotnych, upowszechnianie zdrowego

stylu zycia,
8) upowszechnianie i wspieranie ronvoju takich dziedzin nauki, które ujmują

człowieka jako jedność psychoflzyczną, zarówno w diagnosĘce jak i w terapii.

2. Ponadto celem Fundacji, w tym w l7awlązaniu do celu głównego jest:

1) dobroczynność,
2) wyrównyrvanie szans osob i rodztn,w szczegóIności osób i rodzindotkniętych

różnego rodzaju kryzysami,
3 ) przec iw działantę uzalężnięniom i p ato l o gi om,

4) wspieranie i upowszechnianie edukacji, oświaty i wychowania,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury firycznej i sportu,

6) wspieranie i upowszechnianie turysĘki i krajoznawstwa,

7) wspieranie i upowszechnienie ekologii i ochrony rvłierząt oraz ochrony
dzię dzictw a pr zyr o dnicze go, w tym propag owani e pro eko 1 o g i c znych
i odpowiedzialnych postaw, zachowań i rozwiązań szanujących środowisko
naturalne,

8) wspieranie i upowszechnianie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,

9) wspomaganie ronvoju wspólnot i społeczrrości lokalnych,
1 0) wspieranie i upowszechnianię integracj i międzynarodowej,
1 1 ) wspieranie i upowszechnianie integracj i międzypokoleniowej,
12) wspieranie i upowszechnianie integracji społecznej,

13) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności
14) wspierania rozwoju terenów wiejskich,



1 5 ) wspieranie i upowszechnianie r ew italizacji,
1 6) promocj a F.zecrylp ospo litej Polskiej za gr anicą,
17) upowszechnianie i wspieranie wolontariatu oraz postaw frlantropijnych,
18) promowanie polityk rozwoju regionalnego.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej,
2) prowad zenie działalności diagnostycznej,

3) organizowanie i prowadzenie w różnych formach zajęć terapeutycznych,

4) organizowanie i prowadzenie terapii krótko- i długoterminowych w
różnych formach, w tym psychoterapii, bajkoterapii,

5) organizowanie i prowadzenie w różnych formach konsultacji
psychologicznych, i poradnictwa psychologicznego, w tym również w
formie telęfonu zaufania,

6) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia,
7) tworzenie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym zajmujących

si ę terapią lzależnień,
8) tworzenie i prowadzenie ośrodków i punktów poradniczo-konsultacyjnych,
9) tworzenie t realtzowanie autorskich programów leczniczych,

profi l aktyc zny ch, p sych o edukacyj nych, terapeufycznych, edukacyj nych,
10) prowadzenie akcji mvtązanych z profilaktyką i diagnostyką mających na

celu wczesne wykrywanie chorób,
11) reprezentowanie podopiecznych, pacjentow i ich rodzin,
l2) wspołpraca ze specjalistami, którym bliskie, w ramach specjalizacji, są cele

statutowe Fundacji,
13) opracowyvanie raportów i ekspertyz,
14) organizowanie zajęć korekcyjnych i rozwojowych,
15)organizowanie opieki nad osobami ze szczegolnymi potrzebami, w tym

osobami niepełnosprawnymi i seniorami w formach stacjonarnych bądź
dojazdowych,

l6)organizowanie czasu wolnego, w tym organizowanie wycieczek, kółek
zainteresowań i klubów,

17) świadczenie pomocy społecznej, w tym udzielanie materialnego lub
finansowego wsparcia potrzebującym, w tym pomocy w zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego, leków itp.

18) organizowanie i prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej

spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów,

webinariów i innych form przekazywania wiedzy poświęconych

z a gadni eni om zw iązany m z c elamt statutowymi Fund acj i,

l9)prowadzenie działalności sportowej, w tym inicjowanie i organizowanie
zajęó sportowych, zawodów sportowych i innych form rekreacji,

20) prowad zenię działalności arfystycznej. w §m :

a) przygotowyr;vanie i prezentowanie szerokiej publicznoŚci
przedstawień teatralnych, happeningów, koncertów,

b) przygotowywanie projekcji, zapisów audio- foto - wizualnych, itp.,



c) prezentowanie projekcji, zapisów audio-foto- wizualnych, itp,,
d) przygotowywanie i prezentowanie wernisazy, wystaw,
e) organizowanie kursóq warsztatóq szkoleń w zakręsie szhrki,

teatru oraz muzyki,
2 I) akĘw izowani e po dopi ecznych Fundacj i do Ę cia w społeczeństwi e,
22) organtzowanie i prowadzenię wolontariatu,
23) organizowanie czynłlego wypoczynku stacjonarnego, w tym półkolonii,
24) organizowanie czynnego wypoczynku wyjazdowego, w tym kolonii,

obozów, turnusów terapeu§cznych.
2S)prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek w

różnych formach e-bookow, audiobooków, kalendarzy, broszur, ulotek,
folderów, plakatóą materi ałów edukacyj no -informacyj nych,

26) prowad zęnię działalności informacyjnej,
27 ) pr ow adzenię działalno ś ci sĘpendialnej,
28)włączanie w działania Fundacji lokalnych partnerów społecznych

(placowki edukacyjne, otganizacje pozarządowe, kościoĘ t zwtązkt
wyznaniow e, wŁadze samorządowe, środków masowe go przekazu, szpital i

psychiatryc zny ch, poradni psychologicznych),
29) tw or zeni e, w dr ażani e i real i zowan i e pro gramow akt}rv izacli zaw odowej,
30) tworzenie miejsc pracy,
3 1) organizowanie szkoleń zawodowych,
32) organizowanie staĘ, praktyk,
3 3 ) podnoszenie umiej ętności i kwalifikacj i zawodowych osób

pracujących z podopiecznyml Fundacji oraz ich rodzinami, w tym
wolontariuszy prowadzenie po średnic nva pracy,

34)organizowanie róznego rodzaju imprez mających na celu animowanie
społeczności lokalnych,

3S)podejmowanie działań na Tzęcz pozyskiwania funduszy na bieżącą
działalność Fundacji,

36) sprzedaż przedmiotow darowizny, ,w §m poprzez prowadzenie
stacj onarrry ch bądż internetowych sklepów,

37 ) w dr ażanie polityk rozwoju regionalnego,
3 8) podejmowanie róznorodny ch działań na rzecz rozwoju regionów, w tym w

ramach gminnych, powiatowych lub woj ewódzkich programów,
39) prowadzenię działalności informacyjnej, w zakresię celów Fundacji,
4 0) naw iązyw ani e wsp ółpracy z or ganami adm i ni stracj i c entralnej,
4I)tawiązywanię współpracy z podmiotami, instytucjami i osobami, któryrn

bliskie są cele realizowanę przęz Fundację,
42) wspieranie podmiotów prowadzący
4 3 ) podej mowanie innych dziaŁah dozwolonych prawem.

Majątek i dochody Fundacji

§7



1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1200 zł,tworzący
fundusz załoĘcielski Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działatia

2. Dochody Fundacji pochodząz:
1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków, subwencji, grantów,

3) dochodów zę zbióręk i imprez publicmych organizowanych przez

Fundację lub na jej rzecz,
4) aukcji,loterii,
5) nawiązek zasądzanych przez sądy,

6) zlokat w bankach i instltucjach rynku kapitałowego w kraju tza granicą,

7) operacji finansowych, zwyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
8) innego rodzaju przysporzęń majątkowych i niemajątkowych poczynionych

na rzelz Fundacji przęz krajowe l zagrariczne osoby ftzyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

9) odpłatnej działalności statutowej,

10) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
3. Fundacja moze gromadzic swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach

krajowych l zagrantcznych zgodnie z przepisami prawa polskiego.
4. Przejęcie przęz Fundację darowizny lub spadku nie moze spowodować przejęcia

przez Fundacj ę długów pr zewy ższaj ących warto ś ć mienia przyj mowane go.

5, Dochody pochodzące z darowizn, spadków, dotacji i zapisów mogą być uzyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§8
1. Srodki pochodzące z majątklr Fundacji przeznaczone są w całości nareallzację

celów pozytku publicmego oraz pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji.
2, W sprawach przyjęcia darowizn i dziędziczęnia oświadczenia wymagane

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§9
Majątek Fundacji nie moze być obciążony ptzęz:

1 ) udzielanie poĘ czek lub zabezpieczanie zobow iązań mĄątkiem Fundacji
w stosunku do jej członkóą członków organów lub pracowników oraz osób
zktórymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostaj ąw związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w innym stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są mviązanizt7rtuŁuprzysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami bliskimi.

2) przekazywanie majątku Fundacji narzęQz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niżw stosunku

do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.



3) wykorzystanie majątku Fundacji narzecz członków, członków organów
lub pracowników orazich osób bliskich na zasadach innych niżw stosunku
do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego Fundacji.

4) zakup towarów lub usług od podmiotóą w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na

zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższychniż

rynkowe,

§10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązljącymi
przepisami.

§11

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Organy Fundacji

§12

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, z,łvana dalej Radą
2\ ZaruądFundacji zlvany da|ej Zarządem,

2, Nie mozna łącryć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji,

Rada Fundacji

§13
1. Rada Fundacji jest organem sprawującym nadzor nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2-3 członków.

3. Członkiem Rady Fundacji może być osoba ftzyczna, pełnoletnia mająca pełną

zdolność do czynności prawnych,

4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

5. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.

6. Fundator moze wchodzić w skład Rady Fundacji.
7, Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczące1o Rady.

Przewodnięzący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje Radę Fundacji na

zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) złożeniapisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji
2) śmierci jej członka,

3) odwołania przęz Fundatora.



8. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w kazdym czasię bez podania
przyczyny.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywaó z $uŁu pełnienia funkcji w Radzie
zwrot kosztów uzasadnionych lub wynagrodzęnie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wlmagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone
przęz prezesa GUS za rok poprzedni.

10. O możliwości pobierania wynagrodzenia przez członków Rady Fundacji decyduje
Fundator na podstawte przygotowanego przęz Zarząd rocznego sprawozdania
finansowego oraz planów działania Fundacji na kolejny rok.

§14

L Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
ż, Posiedzenia Rady Fundacji są nvo§rvl:1:E z inicjatywy jej Przewodniczącego lub

na wniosek Zarządtl, Fundatora lub co najmniej l/3 składu Rady,
3. Rada Fundacji podejmuj e decyzje w formie uchwał rvryl<łą większością głosów, a

w razię rownej ltczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoĘwanę za pomocą e-maili lub listów

poleconych.

5. Posiedzęnia Rady Fundacji mogą być prowadzone stacjonamie bądż ża
poŚrednictwem środków porozumiewania się na odtegłość umozliwiających
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nich członków w czasie
rzeczywisĘm. Za miejsce posiedzenia prowadzonego za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to
posiedzenie. Protokoł z taklego posiedzenia powinien byó podpisany przęz
wszystkich ttczestniczących w nim członkow Rady Fundacji.

6. Posiedzenie Rady Fundacji moze odbyć się bez formalnego zwołania, o ktorym
mowa w ust. 4 o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni i żaden z jej

członków nie zgłosi sprzeciwu co do przeprowadzeniaposiedzenia.
7, W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie

Zarząd1,1, Fundator lub inne osoby zaproszone ptzez Radę Fundacji,
8. UchwaĘ Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w

drodze głosowania pisemnego, o ile żadęn z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co
do takiej formy głosowania.

9. Uchwały Rady Fundacji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu jej członkowie.

§l5
Do zadań Rady FundacjinaleĘ:

t) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zatządu i ustalanię ich
wynagrodzenia.

2) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w sporach z członkami
Zarządll oraz do zawięratia umów z członkami Zaruądu.



3) zatwięrdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych
sp or ządzany ch przez Zarząd.

4) udzięlanie członkom Zarządu absolutorium.
5) kontrolowanie bieżącej dziaŁalności Fundacji i Zarządu pod kątem legalność,

gospodarność i celowość.

6 ) Wrażante opinii w sprawach przedŁożony ch przez Zarząd Fundacj i.

7) zatwięrdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
8) zafulvięrdzanie regulaminu pracy Rady Fundacji.

§16
Rada Fundacji w celu wykonyvania swych zadń jestuprawniona do

1) żądania od Zarządl Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów

doĘ czących działalności Fundacj i,

2\ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,

Zarząd Fundacji

§17

1. Zarząd Fundacji moze składać się z l do 3 osób fizycznych powoĘrvanych na czas

nieokręślony przęz Fundatora.

2. Członkięm Zarządu może być osoba ftzyczna pełnoletnia z pełną zdolnością do
czynności prawnych nie skazana za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo

skarbowe prawomocnym wyrokiem.
3, Członkiem Zarządumoże być Fundator.

4. Zarząd Fundacji w całości lub kazdy z jego członków może zostac odwołany
w każdym czasię przez Fundatora bez podani a przyczyny.

5. W przypadku długotrwałej niedyspozycji bądz śmierci Fundatora członkowie Zarządu
powoĘwani i odwoływani są przez Radę Fundacji.

§18

ZarządFundacji

1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
3) sporządza focznę i wieloletnie plany dztŃartia Fundacji oraz plany finansowe

w tym budzet. Plany te są przedstawiane Radzie Fundacji do zatwięrdzęnia.
4) sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalnoścj

Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji.
5) sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.
6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje, granty.



7) decyduje o

a) współpracy z innymi podmiotam i i or ganizacj ami jeżeli sprzyj a to

r ealtzacji ce lów statutowych,

b) współpracy lub połączeniu z innymi fundacjami o podobnym profilu
działania,

c) wielkości zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracownikow Fundacji,
d) występuje do Rady Fundacji z wnioskiem doĘczącymzmian w statucie.

e) treści wewnętrznych regulaminów.

0 utworzęniu bądź likwidacji oddziałów, filii i przedstawic,ielstw Fundacji,
g) kierowników oddziałóq filii i przedstawicięlstw w Fundacji oraz

sprawuje nadzor nad ich działalnością i osób w nich zatrudnionych.

h) wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji bądź

Pundatora.

8) wspołpracuj e z insĘtucj ami państwowymi t or ganizacjami p ozarządowymi

dzińającymi w zakręsie objęĘm ideą i celami Fundacji oraz osobami ftzycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

§19

Zarząd Fundacji moze powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

§20

1. O posiedzeniuZarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie ZarząŃl,

2. PosiedzeniaZarządu odbywają się w miarę potrzeb.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora,

Rady Fundacji albo innego członkaZarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał nrykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby głosów

decyduj e głos Prezes a Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu mogą być zrvoĘrvane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie
albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.

6, Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzonę za pośrednictwem środków

porozumiewania się na odległość w sposób umozliwiający porozumiewanie się

wszystkich uczestnicząrych w nich członków w czasie rzeczywis§m. Za miejsce
posiedzenia ptowadzonęgo za pośrednictwem środków porozumiewania się na

odległośó uznaje się miejsce pobytu ptowadzącego to posiedzenie. Protokół takiego



posiedzenia powinien być podpisany ptzęz wszystkich lczestniczących w nim
członków Zarządla,.

7. Posiedzenie Zarządu Fundacji mozę odbyć się bez formalnego zwołania, o którym
mowa w ust. 5 o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji są obecni i żadęn z jego

członków nie zgłosi sprzeciwu co do pTzepfovradzenia posiedzenia.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych fundacji, kierownicy
oddziałów, filii, przedstawicielstw Fundacji oraz inne osoby zaproszone przęz Zarząd
z głosem doradczym.

§21

Zarząd co roku przedkłada Radzie Fundacji roczre sprawozdanie finansowę i z działalności
Fundacji w terminie tygodnia od dnia ich sporządzeniaprzezZarząd.

§22

Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego ptzęz Radę Fundacji.

§23

1. Członkowie Zarządu mogą być przez Fundację zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.

2. Członkowie Zarządu mo8ą pobierać wynagrodzenie z t}rtufu pełnienia funkcji w
Zarządziebezzawierania umowy na podstawie uchwały Rady Fundacji,

3. Wynagrodzęnię członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§24

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji okręśla Zarząd.

§25

Wynagrodzenie członków Rady Fundacji, Zarządu i pracowników biura Fundacji jest
wypłacane z wypracowanych środków bez naruszęnia zasobów finansowych ptzekazanych
przez Fundatora kapitafu załoĘ cielskiego Fundacji.

§26

Sposoby reprezentacji



1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
za:więranta umów oraz udzjelania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest

każdy członek Zarządu s amodzielnie ( edn o o sobowo).
2. Zarząd Fundacji moze powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w

zakresie spraw określonych w udzięlonym pełnomocnictwie.

§27

1. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zaruądu,

2. Umowy z członkami Zarządu, vr tym umowy o pracę podpisuje pełnomocnik
ustanowiony przęz Radę Fundacji.

§28

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundacj ę

1 . Fundacj a możę prowadzić działalność gospodarcz ą na zasadach określonych
w odrębnych przepisachwyłącznie jako dodatkową i słuzebną w stosunku
do prowadzonej przez Fundację działalności pozytku publiczrrego.

2. Decyzję co do rozpoczęcia przęz Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej

zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany, zawieszeniabądż
zakończęnia podejmuj e Zarząd i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do

rejestru sądowego,

3. Fundacja moze prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądż ograniczonym
zakresie zgodnie z następującymi kodami PKD:

47 .I9.Z Pozostała sprzedaż detalicznaprowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47 .9l.Z Sprzedaż detalicznaprowadzona przez domy sprzedaĘ wysyłkowej
lub Internet

58, Działalność wydawnicza

'I3.1I.Z Działalnośó agencji reklamowych

'/4.90,Z Pozostńa dztałalność profesjonalna, naukowai techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana

77 .29,Z Wypożyczanie i dzięrżawa pozostaĘch artykułow uąĄku osobistego
i domowego

77.40.Z Dztęrża,wa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych pfawem autorskim

79.I2.Z Działalnośc otganizatorów turysĘki

85^51 .Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęc sportowych i rekreacyjnych

85.52,Z Pozaszkolne formy edukacji aĄstycznej



85.59.8 Pozostałę pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.2ż.Z Praktyka lekarska specjalisĘczna

86.90.A Działalnoś ć ftzjoterapeuĘczna

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

niesklasyfikowana

90,0 I .Z Działalnoś ć z-łtltązana z wystawianiem przedstawień artysĘcznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.II.Z Działalnośó obiektów sportowych

93.I3.Z Działalność obiektów sfuzących poprawie kondycji ftrycznej

93.2I.Z Działalność wesołych miastęczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w
zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w
pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

4. Prowadzęnię dziŃalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej

formy działalności w stopniu umozliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej

wyników, z zasttzężeniern przepisów o rachunkowości.

5. Fundacja nie może angażowac wolontariuszy do prowadzenia działalności
gospodarczej.

6. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

7, Na uruchomięnię dzińalności gospodarczej Fundacji przęznacza się 1000,00 zł,

§29
Zmiany Statutu

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora,

2. Zmiana Statutu możę wprowadzać zmianę celów Fundacji.

§30

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada FundacjizazgodąFundatora,
2, Likwidację Fundacji prowadzi likwidator .uqyznaczony przęzRadę Fundacji.

3. Majątek pozostĄ po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel lub cele statutowe

Fundacji, o których mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie ga

instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§31



postanowienia końcowe

Stafut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacliprzezwłaściwy Sąd Rejonowy

Rada Fundacji Zarząd Fundacji
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