Statut Fundacji na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X,
z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu „Rodzina Fra X”
(z dn.23.03.2020r.)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja na rzecz rodzin i osób z zespołem łamliwego chromosomu X, z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
„Rodzina Fra X”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1984 r. , Nr 21, poz.
97 z późn. zm.), Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Joannę Kulisiak- Kaźmierczak zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
zastępcę notariusz Jolantę LULKO –Agnieszkę MIERZEWA w kancelarii notarialnej w Sycowie,
w dniu 13 lutego 2015r.
3. Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja „Rodzina Fra X”.
4. Fundacja może używać swojej nazwy w wersji tłumaczonej na język obcy.
5. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
6. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Międzybórz.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania
celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i opieki społecznej, któremu Fundacja składa jako właściwemu Ministrowi,
coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§4
Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego według wzoru ustalonego i zatwierdzonego
przez Zarząd Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym, zarówno firmom jak i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz osób i rodzin u których został zdiagnozowany rzadki zespół
genetyczny łamliwego chromosomu X, osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania zgodnym z obowiązującym
polskim prawem.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność i pomoc osobom z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawnością intelektualną i
spektrum autyzmu oraz ich rodzinom i opiekunom oraz specjalistom i osobom zajmującym się bądź zainteresowanym tym zagadnieniem, w
szczególności:
1) Zdobywanie nowych informacji o metodach leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji wpływających na rozwój i funkcjonowanie
w życiu codziennym i społecznym tych osób.

2) Popularyzowanie problemów wynikających z choroby poprzez stronę internetową, broszury, publikacje, seminaria, konferencje i
szkolenia.
3) Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i pracy na rzecz tych osób oraz ich
rodzin.
4) Utworzenie ośrodka pomocy z doradztwem, terapią, rehabilitacją wraz z miejscami mieszkalnymi dla wszystkich członków tych
rodzin.
5) Integracja środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, mając na uwadze dążenie do integracji rodzin i ich dzieci poprzez
wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, kolonie, wycieczki, obozy, spotkania i inne formy wypoczynku i terapii oraz
włączanie tych osób we wszelkie formy życia społecznego.
6) Zwalczanie bezradności w trudnej sytuacji życiowej, dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu wspólnych problemów i
trudności oraz budowanie nadziei i poczucia wartości i zrozumienia, szukanie wspólnymi siłami rozwiązań w tym sprawowania
wsparcia i opieki.
7) Podejmowanie wszelkich działań w kierunku zapobiegania dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współpracę z ośrodkami, zakładami opieki zdrowotnej, poradniami, grupami terapeutycznymi, grupami przedszkolnymi i
szkolnymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami.
2) Organizację i prowadzenie punktu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz warsztatów terapii zajęciowej,
miejsc pracy chronionej, opieki nad rodziną dziecka oraz mieszkalnictwa chronionego.
3) Organizowanie i realizowanie szkoleń w formie: kursów ,warsztatów oraz seminariów i konferencji naukowych dla rodzin,
specjalistów i opiekunów oraz osób zainteresowanych tematyką choroby.
4) Wydawanie publikacji w tym czasopism ,książek, poradników, informatorów, filmów edukacyjnych, materiałów promocyjnych:
ulotek, plakatów, kalendarzy i biuletynów dotyczących problemów wynikających z choroby.
5) Zbieranie funduszy.

6) Współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi oraz ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego
granicami.
7) Prowadzenie działalności pożytku publicznego i wypowiadanie się w sprawach publicznych- związanych z celami Fundacji.
Rozdział III.
Zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego przez Fundację
§9
1. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określa niniejszy statut.
2. Działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje :
a. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:












PKD 85. 59. Z: Organizowanie i realizowanie szkoleń w formie kursów, warsztatów oraz seminariów i konferencji naukowych
dla rodzin, specjalistów i opiekunów oraz osób zainteresowanych tematyką choroby.
PKD 58.11.Z: Wydawanie publikacji w tym, książek, poradników, ulotek, informatorów, broszur i podobnych w tym filmów
edukacyjnych, dotyczących problemów wynikających z choroby w formie drukowanej elektronicznej i dźwiękowej lub w
Internecie.
PKD 58.14.Z: Wydawanie czasopism, w tym czasopisma „Rodzina Fra X- info”, periodyków naukowych w formie drukowanej i
elektronicznej włączając Internet.
PKD 58.19.Z: Wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek,
kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, pozostałych wyrobów drukowanych.
PKD 88.91.Z: Organizację i prowadzenie punktów wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.
PKD 85.60.Z: Organizację i prowadzenie punktów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa edukacyjnozawodowego.
PKD 86.90.A: Organizację i prowadzenie punktów w zakresie rehabilitacji.
PKD 86.90.E: Organizację i prowadzenie punktów w zakresie terapii.
PKD 88.10.Z: Organizację i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy oraz poradni wraz z dzienną opieką dla
dorosłych osób niepełnosprawnych.
PKD 88.99.Z: Organizowanie zbiórek i imprez publicznych w celu gromadzenia funduszy na cele statutowe związane z
dworactwem, poradnictwem i pomocą społeczną.
PKD 94.99.Z: Organizowanie imprez publicznych i zbiórek pieniężnych, rzeczowych w celu poprawy sytuacji po przez szerzenie
świadomości wśród społeczności na temat rzadkiego zespołu łamliwego chromosomu X, niepełnosprawności intelektualnej i

spektrum autyzmu oraz przybliżenie codziennych zmagań rodzin dotkniętych tymi chorobami wraz z zagrożeniami jakim może
być dyskryminacja czy wycofanie społeczne.
 PKD 88.99.Z: Stworzenie poradni oraz pomocy specjalnej dla dzieci, młodzieży, rodzin w których zdiagnozowano zespół
łamliwego chromosomu X, niepełnosprawność intelektualną, spektrum autyzmu - mających charakter konsultacji oraz doradztwa.
 PKD 87.20.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych
umysłowo) i z zaburzeniami emocjonalnymi obejmujących pomoc społeczną z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ochroną i
opieką zdrowotną.
 PKD 87.30.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami jako pomoc społeczną wraz z zakwaterowaniem
zapewnieniem całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
 PKD 87.90.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami jako pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę
dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność
rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, w formie specjalnych ośrodków wychowawczych i pomocy dla osób z problemami
socjalnymi lub osobistymi.
 PKD 85.32.C: Stworzenie i prowadzenie szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
b. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:










PKD 85.59.Z: Organizowanie i realizowanie szkoleń w formie kursów ,warsztatów oraz seminariów i konferencji naukowych dla
rodzin , specjalistów i opiekunów oraz osób zainteresowanych tematyką choroby.
PKD 58.11.Z: Wydawanie publikacji w tym ,książek, poradników, ulotek, informatorów, broszur i podobnych w tym filmów
edukacyjnych, dotyczących problemów wynikających z choroby w formie drukowanej elektronicznej i dźwiękowej lub w
Internecie.
PKD 58.14.Z: Wydawanie czasopism, w tym czasopisma „Rodzina Fra X- info”, periodyków naukowych w formie drukowanej i
elektronicznej włączając Internet.
PKD 58.19.Z: Wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek,
kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, pozostałych wyrobów drukowanych.
PKD 88.91.Z: Organizację i prowadzenie punktów wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.
PKD 85.60.Z: Organizację i prowadzenie punktów zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa edukacyjnozawodowego.
PKD 86.90.A: Organizację i prowadzenie punktów w zakresie rehabilitacji.
PKD 86.90.E: Organizację i prowadzenie punktów w zakresie terapii.



PKD 87.20.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych
umysłowo) i z zaburzeniami emocjonalnymi obejmujących pomoc społeczną z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ochroną i
opieką zdrowotną.
 PKD 87.30.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami jako pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom
niepełnosprawnym.
 PKD 87.90.Z: Stworzenie i prowadzenie ośrodka z mieszkaniami jako pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę
dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność
rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową w formie specjalnych ośrodków wychowawczych i pomocy dla osób z problemami
socjalnymi lub osobistymi.
 PKD 85.32.C: Stworzenie i prowadzenie szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 roku.
§ 10
1. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, a rokiem
obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział IV.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12
1. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e. odsetek bankowych, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
g. nawiązek,
h. wpłat 1% podatku od podatników.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko
wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywista, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§13
1.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na :
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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. Wykorzystaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz
ich osób bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V.
Władze Fundacji
§ 14

1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut
lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.
3. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji 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.
Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, inicjatywnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego
grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorka.
4. Członków pierwszego składu Rady powołała Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Członkiem Rady Fundacji może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
b) nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie będąca członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w
wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
d. w przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Rady w szczególności istotnych naruszeń postanowień statutu,
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. Wyjątek stanowi osoba fundatora.
§ 16
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

ocena pracy Zarządu,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi lub jej członkom absolutorium.
Opiniowanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
c)
d)

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku osobiście.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub
przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą również w miarę potrzeb odbywać się przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych nośników przekazu
multimedialnego (videokonferencje, Skype i tp.).
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
9. W celu składania wyjaśnień w posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
10. Rada może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby lub przedstawicieli organizacji, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji i
tak w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy
Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
Zarząd
§ 18
1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji.
Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
Członkiem Zarządu Fundacji może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,

b) nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie będąca członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) w przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu w szczególności istotnych naruszeń postanowień statutu,
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i
celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
3. Do kompetencji i zadań Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d. sporządzanie i uchwalanie rocznych planów pracy Fundacji oraz planów finansowych budżetu,
e. uchwalanie regulaminów,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia pracowników w Fundacji ich zatrudnianie oraz ustalanie wysokości środków na ich
wynagrodzenia,
h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
j. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
k. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
l. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
m. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
n. składanie wniosku do Rady Fundacji o wyrażenie zgody i zmianę statutu Fundacji,
o. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną Fundacją lub likwidację Fundacji,
p. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów w porozumieniu z Radą
Fundacji.

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku osobiście.
2. W miarę potrzeby posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych nośników przekazu
multimedialnego(videokonferencje, Skyp i tp.).
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną ,sms, a w przypadku braku takiej możliwości
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, członków Zarządu obecnych na posiedzeniu ,
przy obecności co najmniej połowy członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy
Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

Sposób reprezentacji
§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział. VI
Postanowienia końcowe
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla
swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra ds. pracy i opieki społecznej.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut ten wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu.
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