
STATUT  FUNDACJI  PERSPEKTYWA

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1.

1.  Fundacja  pod nazwą PERSPEKTYWA zwana dalej  Fundacją,  ustanowiona przez:  Agnieszkę
Tarouquella-Levitan, Magdalenę Saletrę, Marka Saletrę i Nikolausa Tarouquella-Levitan, zwanymi
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Karolinę Marcinkowską
w kancelarii notarialnej w Wolinie przy ulicy Zamkowej 5/1,  w dniu  12 marca 2020, działa na
podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

§2.

Fundacja  uzyskuje  osobowość  prawną  z  dniem  wpisania  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

§3.

1.  Siedzibą  Fundacji  jest  miejscowość  Rozwarowo,  gmina  Miasto  Kamień  Pomorski,
województwo zachodniopomorskie.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.

1.  Terenem  działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym  dla  właściwego  realizowania  celów  może  ona  prowadzić  działalność  także  poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§5.

Ministrem  właściwym  ze  względu  na  cele  Fundacji  jest  Minister  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego.

§6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać
znaku identyfikacyjnego – logo.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.



§8.

Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób ją wspierających 
i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji

§9.

Cele Fundacji to:
1.  Wspieranie  wszelkiej  działalności  społecznej,  edukacyjnej,  artystycznej,  ekologicznej,
kulturalnej, sportowej, prozdrowotnej, w Polsce i na świecie;
2. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;
3. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej;
4. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego
i zawodowego dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów;
5. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier  społecznych i  integracji,  w tym także osób
niepełnosprawnych;
6. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa;
7. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i
twórczych prezentacji;
8. Budowanie sieci współpracy osób i podmiotów realizujących zbliżone cele, z wykorzystaniem
nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych;
9. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców;
11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań  wspomagających  rozwój  demokracji,  działania  na  rzecz  równości  kobiet  i  mężczyzn,
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
12. Działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz dziedzictwa
przyrodniczego, kultury fizycznej i sportu, oraz ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia,
przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień;
13.  Działania  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów i  współpracy  między
społeczeństwami;
14. Promocja i organizacja wolontariatu;
15. Działania na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego i regionalnego;
16.  Działania  na  rzecz  rozwoju  rodziny,  opieki  nad  dzieckiem,  wspierania  dzieci  i  rodzin
zagrożonych zjawiskami patologicznymi, także dzieci niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna
i zawodowa matek;
17. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej;
18.Wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz seniorów;
19. Działalność charytatywna oraz na rzecz dobroczynności;
20. Działalność na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, lokalnej oraz wiejskiej, a także promowania
i propagowania produktów i usług regionalnych, odtwarzanie tradycji i dziedzictwa;
21. Działalność na rzecz szeroko rozumianej pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz w kraju,
działalność na rzecz repatriantów;
22. Wspieranie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacyjności, podnoszeniem
konkurencyjności polskich firm, rozwoju kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej;
23. Wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych, technologicznych



i procesowych;
24. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie form spędzania czasu wolnego;
25. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
26. Propagowanie i edukacja w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, rozwoju demokracji
i równouprawnienia;
27. Działalność coachingowa, mentoringowa, doradztwo zawodowe, szeroko pojęta działalność na
rzecz aktywizacji zawodowej, działalność proekologiczna i prozdrowotna;
28. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
29.  Podniesienie  świadomości  społecznej  w  zakresie  zmian  klimatu  i  przeciwdziałanie  tym
zmianom;
30. Promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi;
31. Propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia;
32. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu;
33. Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii;
34. Pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym;
35. Szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego
i wielokulturowego;
36. Promowanie kształcenia przez całe życie;

§10.

Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działania o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym,
w szczególności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji,
oświaty i wychowania:
a) nieodpłatne i odpłatne organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych,
przedstawień,  recitali,  widowisk  słowno-muzycznych,  wydarzeń  literackich,  filmowych,
happeningów,  wykładów,  szkoleń  oraz  wydarzeń artystycznych  i  sportowych  dla  ogółu
społeczeństwa; 
b) nieodpłatne i odpłatne organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, edukacji 
i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki,
plastyki,  tańca,  literatury,  scenopisarstwa,  rękodzieła,  rzemiosła,  ogrodnictwa,  ekologii,
agroleśnictwa,  permakultury,  agrokultury  syntropicznej,  sportu  i  innych;  animowanie  działań
sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji, życiu i funkcjonowaniu
społeczeństwa,  poprzez:  organizację,  doradztwo,  prowadzenie  i  wspieranie:  spotkań,  kursów,
szkoleń,  projektów,  plenerów,  konkursów,  warsztatów,  happeningów,  instalacji,  performance,
graffiti,  wystaw,  wernisaży,  prezentacji,  koncertów,  konferencji,  festiwali  i  imprez kulturalnych,
działań edukacyjnych w kraju i za granicą;
c)  nieodpłatne  i  odpłatne  organizowanie  i  współorganizowanie  warsztatów,  kursów,  lekcji
indywidualnych, prób i konkursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; 
d)  wspieranie  rozwoju  infrastruktury  edukacji  muzycznej,  literackiej,  filmowej,  artystycznej,
rzemieślniczej, ekologicznej i sportowej poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych,
ich konserwację i naprawy, zakup akcesoriów plastycznych, fotograficznych, przyborów malarsko-
kreślarskich oraz innych sprzętów potrzebnych do wyżej wymienionych działalności; 
e) nieodpłatna i odpłatna realizacja unikatowego programu studium muzyki poważnej, rozrywkowej
czy ludowej dla dzieci,  młodzieży,  osób dorosłych, osób starszych oraz osób z grup społecznie
wykluczonych;
f)  nieodpłatna  i  odpłatna  realizacja  unikatowego  programu  studium  edukacji  plastycznej,
fotograficznej i sportowej, oraz innej dziedziny statutowej działalności dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, osób starszych oraz osób z grup społecznie wykluczonych;
g) nieodpłatne i odpłatne finansowe i organizacyjne wspieranie wydawania nagrań muzycznych,
promujących muzykę polską, a także utalentowanych instrumentalistów – wykonawców;



h)  nieodpłatne  i  odpłatne  prowadzenie  działalności  badawczej,  wydawniczej,  fotograficznej,
fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej promującej i popularyzującej każdy rodzaj
muzyki, sztuki plastyczne, filmowe i jej twórców oraz wykonawców oraz bezpośrednio związanej 
z celami Fundacji;
i) organizowanie i finansowanie projektów artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych;
j) inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i artystycznej
wymiany  oraz  mobilności  twórców  na  rzecz  realizacji  własnych  i  wspólnych  projektów
artystycznych, w kraju i za granicą;
k) gromadzenie wokół celów i idei Fundacji artystów, działaczy i dydaktyków krajowych 
i zagranicznych, współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania;
l)  uczestnictwo  w  krajowych  i  zagranicznych  imprezach  promujących  polską  kulturę  i  sztukę,
targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla
celów społecznie użytecznych, związanych z kulturą i sztuką;
ł)  podejmowanie  działań  organizacyjnych  i  doradczych  wspomagających  inicjatywy  lokalnych
społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych;
m) organizowanie, wspierania i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do
dóbr  kultury  oraz  zwiększania  dostępu  do  ofert  i  edukacji  kulturalnej  społeczności  lokalnych
oddalonych od centrów kultury;
n) organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem nowoczesnych 
i  tradycyjnych  technik  i  mediów  komunikacji  na  rzecz  promocji  celów  statutowych  Fundacji,
prowadzenie portalu, strony internetowej oraz pozostałych internetowych form komunikacji;
o) wspieranie wszelkich form kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu
życia;
p) wspieranie, propagowanie, organizacja i realizacja kreatywnych, nowoczesnych i innowacyjnych
form edukacji przy wykorzystaniu nowych technologii;
r) współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia
działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu kompetencji
społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego, 
a  także  współpracę  z  wszelkimi  osobami,  artystami,  twórcami,  przedsiębiorcami,  mediami,
władzami państwowymi i samorządowymi, których zakres działania jest zbieżny z celami
Fundacji;
s)  organizowanie  wymiany  kulturalnej,  artystycznej  i  edukacyjnej  oraz  różnorodnych
interdyscyplinarnych form w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społecznościami i regionami;
t) organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do
dóbr  kultury  oraz  zwiększenia  dostępu  do oferty  i  edukacji  kulturalnej  społeczności  lokalnych
oddalonych od centrów kultury. Wspieranie demokracji, swobód obywatelskich, równouprawnienia,
aktywizacji zawodowej;
u) promowanie i wspieranie turystyki, lokalnych produktów i usług oraz lokalnego dziedzictwa 
i  przedsiębiorczości  poprzez  udział,  wspieranie  i  organizację  targów,  jarmarków,  festiwali,
konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą;
w) aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy
działających na rzecz kultury, sztuki, edukacji, ochrony środowiska, przedsiębiorczości;
x) opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy i instytucji finansowych krajowych
i zagranicznych, w tym do funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
y) prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką i kulturą;
z) sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy sierotom, dzieciom i młodzieży, dbanie 
o ich rozwój intelektualny i fizyczny, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
zi) inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych;
zii) stawanie do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych;
ziii) zatrudnianie pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań statutowych.



§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których
działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§12.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100) oraz dochody i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundusz założycielski został wpłacony przez Fundatorów w następującej wysokości:

a) Agnieszka Tarouquella-Levitan - 250,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100)
b) Magdalena Saletra   - 250,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100)
c) Marek Saletra - 250,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100)
d) Nikolaus Tarouquella-Levitan - 250,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100)

§13.

1. Dochodami Fundacji są:
- odsetki bankowe pochodzące ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji,
- dotacje, granty,
- darowizny, spadki i zapisy,
- subwencje od osób prawnych,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
- dochody z działalności prowadzonej przez Fundację,
- środki przekazywane przez fundatora niezależnie od kwoty określonej w §13,
- funduszy pomocowych krajowych, zagranicznych i Unii Europejskiej,
- wpływy z innych źródeł.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we
właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3.  Dochody  uzyskane  przez  Fundację przeznaczone  są na  działalność statutową oraz  pokrycie
niezbędnych kosztów jej działalności.

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji,  subwencji,  darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 
2.  W sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane  przepisami  prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15.



Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16.

Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgi  rachunkowe  według  zasad  obowiązujących
osoby prawne.

§17.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku
do  członków  organów  lub  pracowników  Fundacji  oraz  osób,  z  którymi  pozostają  w  związku
małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  albo  są  związani  tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§18.

Zabrania  się  przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  organów  lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§19.

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

Rozdział IV.
Władze Fundacji

§20.

Organami fundacji jest:
- Zarząd Fundacji  
- Rada Fundacji
- Rada Programowa, o ile została powołana. 

§21.

 Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.

§22.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatorów. Jeżeli jeden
z Fundatorów zmarł albo z innych przyczyn nie może powoływać i odwoływać członków Zarządu,
to zarząd powołują i  odwołują Fundatorzy pozostali  przy życiu.  Jeżeli  żaden z Fundatorów nie
pozostanie przy życiu albo z innych przyczyn żaden z nich nie może powoływać i  odwoływać
członków Zarządu, to Zarząd powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
2.  Zarząd  wybiera  ze  swego  grona  prezesa  oraz  w  przypadku  większej  liczby  członków
odpowiednio wiceprezesa oraz skarbnika
3. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.



4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
5. Skład Zarządu powołują Fundatorzy. 
6. Kadencja Zarządu trwa do odwołania przez Fundatorów.

§23.

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
- śmierci, 
- ubezwłasnowolnienia, 
- zrzeczenia się mandatu, 
- prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, 
- utraty praw obywatelskich, 
- złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji
- odwołania przez Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem
kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
3.  W  przypadku  zwolnienia  miejsca  w  Zarządzie  Fundacji  przez  wystąpienie,  śmierć lub
pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze
kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/członkini Zarządu Fundacji wyrażają zgodę Fundatorzy.

§24.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.  Do  zakresu  kompetencji  Zarządu  należy  podejmowanie  wszelkich  decyzji  (z  wyjątkiem
zastrzeżonych dla Fundatorów w niniejszym statucie) dotyczących Fundacji, a w szczególności: 
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
- uchwalanie regulaminów,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
- sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
- tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
- powoływanie Rady Programowej 
-  ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia  dla  pracowników
Fundacji.
- zatrudnianie specjalistów, osób trzecich do realizacji konkretnych projektów fundacji

§25.

1.  Zarząd  podejmuje  uchwały,  zwykłą większością głosów oddanych,  przy  czym do  ważności
uchwały  wymagana  jest  obecność co  najmniej  dwóch  jego  Członków,  w  przypadku  Zarządu
kolegialnego, z zastrzeżeniem punktu 2. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw,
rozstrzyga głos Prezesa.
2.  W  przypadku  Zarządu  jednoosobowego  decyzję podejmuje  Prezes  w  formie  pisemnego
postanowienia.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
4.  Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z  tytułu pełnionej  funkcji,  na podstawie
powołania tj. przy nawiązaniu stosunku organizacyjnego bez jednoczesnego zawierania stosunku
pracy bądź umowy cywilnoprawnej.
5. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za pracę merytoryczną przy projektach, jeśli są
w nią zaangażowani na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Umowę o pracę 



z  członkami  zawiera  Przewodniczący  Rady  Fundacji,  a  w  przypadku,  gdy  Rada  nie  została
powołana, umowy zawiera pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.
6.  Zarząd  co  roku  zobowiązany  jest  przygotować  sprawozdanie  z  działalności  Fundacji  oraz
sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Radzie Fundacji.

§26.

1. Do składania oświadczeń woli  w imieniu Fundacji  upoważniony jest  każdy członek Zarządu
działający samodzielnie. 
2. W sprawach majątkowych powyżej 10.000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

§27.

1.  Zarząd  Fundacji  zbiera  się  w  razie  potrzeby,  przy  czym posiedzenia  Zarządu  odbywają  się
przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu
przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną,  a w przypadku braku takiej  możliwości
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 28.

ORGAN NADZORU FUNDACJI

1.  Fundatorzy  powołują  Radę Fundacji,  zwaną  dalej  Radą,  która  jest  kolegialnym  organem
sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji jest także organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
poz. 688 z późn. zm.).

§ 29.

1.  Rada  składa  się od  trzech  do  pięciu  członków,  powoływanych  na  czas  nieoznaczony  przez
Fundatorów. Jeżeli jeden z  Fundatorów zmarł albo z innych przyczyn nie może powoływać
i odwoływać członków Rady, Rada może funkcjonować przez dokooptowanie do swojego składu
nowych  członków.  W tym  przypadku  zapisy  Statutu  dotyczące  kadencyjności  Rady  nie  mają
zastosowania.
2. Funkcję Członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator może zostać członkiem Rady, o ile nie jest jednocześnie członkiem Zarządu.
4. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego 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 ustalonej przez Fundatora.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wybierany jest przez Fundatorów. 
6. Członkowie Rady mogą pobierać z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie, określone
w wysokości przez Fundatorów w akcie powołania.



§30.

Członkostwo  w Radzie  wygasa  po  upływie  kadencji,  na  skutek  śmierci,  ubezwłasnowolnienia,
zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez Fundatorów.

§31.

Do kompetencji Rady należy bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, opiniowanie wieloletnich i
rocznych  programów działania,  opiniowanie  spraw przedłożonych  przez  Zarząd,  rozpatrywanie
rocznych sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego dotyczącymi działalności
Fundacji, zawieranie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej z członkami Zarządu.

§32.

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku i obraduje na posiedzeniu lub korespondencyjnie (za
pośrednictwem środków łączności na odległość).
2.  Posiedzenie  Rady  może  być zwołane  w  trybie  nadzwyczajnym  przez  Fundatorów,  Zarząd
Fundacji lub na wniosek członka Rady do celów rozpatrywania sprawy o szczególnym charakterze.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
od daty złożenia wniosku.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności
tych  uchwał wymagana  jest  obecność co  najmniej  połowy  składu  jej  członków,  w  tym
Przewodniczącego  lub  Wiceprzewodniczącego.  W  razie  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
Przewodniczącego Rady.

§33.

RADA PROGRAMOWA

1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową.
2. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
3.  Osoby powoływanie do Rady Programowej powinny posiadać doświadczenie w dziedzinach
związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych
w funkcjonowaniu Fundacji.
4. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę
Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.
5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb.
6.  Posiedzenia  Rady  Programowej  zwołuje  Zarząd  lub  Przewodniczący  Rady  Programowej,
zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Programowej.
7. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Rady Fundacji oraz Prezes Zarządu Fundacji, o ile został wyznaczony.
8. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady Programowej.
9. Członkom Rady Programowej może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów
i wynagrodzenie na zasadach określonych w art.  20 pkt. 6 lit.  c ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
10. Rada Programowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej
rozwoju.
11. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności:



a) przedkładanie Radzie Fundacji opinii dotyczących rocznych programów działania Fundacji,
b) ustalenie kierunków i metod działania Fundacji.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

Zmiana statutu

§34.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub
wniosek  Fundatorów bezwzględną  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§35.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3.  Decyzję  o  połączeniu  z  inną  fundacją  podejmuje  Zarząd  Fundacji  bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Likwidacja Fundacji

§36.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§37.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§38.

Środki  finansowe i  majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  mogą  zostać  przeznaczone  mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§39.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 


