
STATUT 
FUNDACJI OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

zarejestrowany przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

 

I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Fundacja pod nazwą FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej 

w Owocku, przy ul. Powstańców Warszawy 9 przed notariuszem Barbarą Wójcik w dniu 16.04.2021 

roku aktem notarialnym Repertorium A Nr 2735/221 działa na podstawie przepisów prawa polskiego 

oraz niniejszego statutu. Fundacja jest niezależną organizacją apolityczną i nie jest materialnie 

związana z żadnym wyznaniem oraz z żadną organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na 

świecie. 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną (którą uzyskała na podstawie wpisu do rejestru sądowego). 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji oraz 

Starosta Otwocki. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Otwock. 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych prawem miejscowym oraz prawem 

międzynarodowym. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, 

a także przystępować do spółek, fundacji, federacji i stowarzyszeń w celu realizacji swoich celów 

statutowych.  

4. (skreślony). 

5. (skreślony). 

6. Fundacja może zarządzać funduszami powierzonymi w formie określonej przez powierzającego 

lub tworzyć własne fundusze celowe, których jest operatorem określając ich sposób działania oraz 

sposób zarządzania. 



7. Fundacja może  występować  jako  udziałowiec  lub  akcjonariusz  spółek  prawa  handlowego 

powołanych  lub  działających  w  celu  uzyskania  środków  pieniężnych  na  realizację  celów 

statutowych Fundacji. 

§ 5 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi 

identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych 

oznaczeń ustalonych przez Zarząd Fundacji. 

§ 6 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i dla dziedzin stanowiących 

cele fundacji. 

§ 7 

Fundacja została powołana w celach:  

1. Ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowania, rozpoznawania pożarów, 

klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; 

2. Szkolenia i upowszechniania wiedzy w zakresie problematyki obrony cywilnej, przygotowania 

ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie; 

3. Wspomagania działania ochotniczych straży pożarnych na rzecz ochrony przed pożarami, życia 

i zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego obywateli; 

4. Skupiania jednostek ochrony przeciwpożarowej, innych służb, inspekcji, straży, instytucji oraz 

podmiotów, które dobrowolnie w drodze umowy zgodziły się współdziałać w akcjach 

ratowniczych; 

5. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

6. Wspierania rozwoju ratownictwa realizowanego przez ochotnicze straże pożarne; 

7. Wspierania rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników ochotniczych 

straży pożarnych; 

8. Wspierania napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwoju 

infrastruktury ochotniczych straży pożarnych; 

9. Wspierania działalności prewencyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez 

ochotnicze straże pożarne; 

10. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych;  

11. Prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych 

i zmian w aktach prawnych; 

12. Działalności charytatywnej, reprezentowania zainteresowanych ochotniczych straży pożarnych 

przed organami państwa i samorządu terytorialnego; 

13. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

14. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;   

15. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. 



16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

17. Nauki, edukacji i wychowania. Działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla 

nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z ochroną przeciwpożarową oraz powszechna 

samoobroną. Propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży. Działalności na 

rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach 

w warunkach zagrożeń; 

18. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

19. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 

20. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

21. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

22. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

23. Turystyki i krajoznawstwa;  

24. Promocji i organizacji wolontariatu;  

25. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

26. Działań lobbingowych na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących przedsięwzięć: 

1. Uczestniczenie w działaniach ratowniczych, wspieranie podmiotów ratowniczych sprzętem, 

tworzenie systemów oraz infrastruktury do rozpoznawania pożarów. Organizowanie akcji 

zmierzających do poprawienia wiedzy z zakresu postępowania w sytuacjach wystąpienia klęsk 

żywiołowych. Ochrony życia i zdrowia poprzez organizowanie akcji promujących zdrowie, 

a także przez przekazywanie środków dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów 

rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup 

lekarstw i sprzętu medycznego.; 

2. Pomoc w tworzeniu obronności terytorialnej kraju poprzez podnoszenie patriotyzmu obywateli 

i osobistej odpowiedzialności. Organizowanie przedsięwzięć promujących budowę 

indywidualnych i zbiorowych ukryć dla ludności cywilnej. Organizowanie magazynów sprzętu 

przydatnego do obrony cywilnej. Przekazywanie środków na nabywanie wiedzy i podnoszenie 

umiejętności strzeleckich obywateli; 

3. Przekazywanie darowizn oraz sprzętu na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

4. Utworzenie przestrzeni do wymiany informacji, gromadzenie środków finansowych 

i rzeczowych na rzecz budowy centrum szkoleniowego wraz z zapleczem sprzętowym oraz 

centrum wypoczynkowego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, innych służb, inspekcji, 

straży, instytucji oraz podmiotów związanych z ratownictwem;    

5. Przedsięwzięć w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez przekazywanie 

darowizn podmiotom działającym w tym zakresie. 

6. Wspieranie rozwoju ratownictwa realizowanego poprzez ochotnicze straże pożarne, 

przekazywanie środków na cele badawcze i szkoleniowe. 

7. Podnoszenie umiejętności technicznych oraz umożliwianie zdobywania kwalifikacji poprzez 

organizację oraz finansowanie szkoleń, kursów przydatnych w jednostkach zajmujących się 

ratowanie zdrowia i życia ludzkiego;   



8. Przekazywanie środków niezbędnych do napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia 

i środków trwałych; 

9. Przekazywanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu prewencji ochrony 

przeciwpożarowej w szczególności na organizację konferencji, warsztatów, spotkań; 

10. Organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej dla osób i instytucji w ramach 

określonych celami Fundacji; 

11. Organizację spotkań i konferencji zmierzających do wypracowania wspólnego stanowiska 

ochotniczych straży pożarnych w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej; 

12. Działalności charytatywnej poprzez przekazywanie środków oraz wspieranie ochotniczych 

straży pożarnych przed organami państwowymi i samorządu terytorialnego; 

13. Przekazywanie środków dla jednostek upowszechniających tradycję narodową; 

14. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez przekazywanie środków na 

promocję aktywnego trybu stylu życia oraz organizowanie i finansowanie wypraw 

globtroterskich uczących samodzielności oraz pokonywania własnych barier; 

15. Przekazywanie środków na rzecz ośrodków, organizacji oraz instytucji zajmujących się 

rozwojem techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań 

technologicznych; 

16. Przekazywanie środków kołom gospodyń wiejskich oraz innym organizacją skupiających 

społeczności lokalne.  

17. Nauki, edukacji i wychowania, poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych 

i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji jak również poprzez 

przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wiedzy z zakresu działania 

w warunkach zagrożenia. Współpracę ze środowiskami pedagogów związanych 

zainteresowaniami z ochroną przeciwpożarową oraz powszechną samoobroną; 

18. Finansowanie oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży kształtujących świadomą 

postawę oraz uczących zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia; 

19. Pomoc ofiarom katastrof i klęska żywiołowych, przekazywanie środków oraz sprzętu 

przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych; 

20. Przekazywanie środków dla podmiotów zajmujących się ochroną dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

21. Przedsięwzięć z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez przekazywanie 

środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla 

klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym 

zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego 

rodzaju zajęć i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży; 

22. Przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie 

i kształtowaniu środowiska. Organizowanie spotkań i imprez publicznych, konferencji 

i seminariów poświęconych ekologii oraz prowadzenie zbiórek publicznych; 

23. Turystki i krajoznastwa, organizowanie podróży oraz rejsów morskich. Przekazywanie środków 

dla osób i instytucji zajmujących się poznawaniem środowiska naturalnego; 

24. Promocja i organizacja wolontariatu, organizowanie i finansowanie działań mających na celu 

aktywizację dzieci i młodzieży na polu pomocy osobą potrzebującym pomocy. Organizacja 

prelekcji oraz szkoleń. Inicjowanie akcji i imprez charytatywnych; 



25. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przekazywanie środków dla 

podmiotów zajmujących się walką z uzależnieniami. Organizowanie i finansowanie działań 

zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym poprzez sport, 

aktywne formy spędzania czasu oraz podróże krajoznawcze; 

26. Działania lobbingowe na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, współpraca z organami 

władzy publicznej, organizacjami państwowymi i społecznymi w celu podjęcia określonych 

działań w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej; 

§ 9 

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami 

fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać polskim i zagranicznym osobom 

fizycznym i prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, których działania 

zbieżne są z celami Fundacji. 

II 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi: 

1. Fundusz założycielski określony aktem notarialnym; 

2. Inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania; 

3. Środki przekazywane Fundacji na realizację jej celów przez osoby prawne i fizyczne polskie 

i zagraniczne. 

§ 11 

Dochody Fundacji stanowią: 

1. Środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania; 

2. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych osób fizycznych 

i prawnych, a także od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w formie rzeczowej lub 

pieniężnej, w złotych polskich albo walucie obcej; 

3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności; 

4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

5. Przychody z kapitałów pieniężnych; 

6. Inne dochody uzyskane przez Fundację w trakcie prowadzonej przez nią działalności; 

7. Dotacje i subwencje otrzymane w ramach środków celowych. 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców 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. 

4. (skreślony). 

5. Środki trwałe mogą zostać zbyte, jeśli służy to celom Fundacji. 

 

§ 13 

Statut niniejszy zabrania: 

1. Udzielania kredytów w celu zabezpieczenia zobowiązań aktywami fundacji, członków władz lub 

pracowników oraz żon pracowników, krewnych oraz powinowatych w linii prostej lub bocznej do 

drugiego stopnia lub osób, z którymi pracownicy związani są na mocy adopcji, dozoru lub opieki, 

zwanych dalej krewnymi; 

2. Przekazywania aktywów, członkom władz lub pracownikom i ich krewnym na warunkach innych 

niż warunki stosowane w odniesieniu do stron trzecich, w szczególności, gdy takie przekazanie 

jest nieodpłatne lub dokonywane jest na warunkach preferencyjnych; 

3. Wykorzystywania aktywów, członków organów lub pracowników i ich krewnych na warunkach 

innych niż warunki stosowane w odniesieniu do stron trzecich, o ile takie wykorzystanie nie 

wynika bezpośrednio ze statutowych celów organizacji; 

4. Zakupu na specjalnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, których członkowie są 

członkami organizacji, członkami jej organów i ich krewnych. 

III 

Władze Fundacji 

§ 14 

1. Władzami Fundacji są:     

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji   

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, 

z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 

organów, w tym kosztów podróży. 

3. W skład Zarządu Fundacji po śmierci Fundatora nie mogą wchodzić jego spadkobiercy. 

4. Kadencja Władz Fundacji jest 6 letnia. 

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków. 



3. 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 

Rada. 

4. 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. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze 

stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy statutu Fundator o ile nie jest członkiem Zarządu 

Fundacji. 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania 

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie 

Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

10. Spadkobiercy Fundatora po jego śmierci wybierają ze swojego grona osobę, która z mocy statutu 

zasiada w Radzie Fundacji, w przypadku nie dokonania wyboru w Radzie Fundacji zasiada 

najstarszy wiekiem spadkobierca. Ta sama zasada dotyczy kolejnych pokoleń spadkobierców. 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Rada Fundacji może odbywać obrady przy użyciu środków technicznych tj. po przez tele i video 

konferencje. 

5. Członek Rady Fundacji może uczestniczyć w jej pracach za pośrednictwem ustanowionego na 

zasadach ogólnych przez siebie pełnomocnika. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji są protokółowane, a protokół podpisuje przewodniczący Rady 

i sekretarz posiedzenia. 

7. Decyzje i Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W takim wypadku dokumentacja dokonywana jest przez 

przewodniczącego lub osobę wskazaną przez radę lub powierzone Zarządowi Fundacji. 

§ 17 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia; 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium; 



4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji; 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie Statutu, zatwierdzeniu połączenia 

z inną Fundacją; 

8. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

§ 18 

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. 

Zarząd Fundacji 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych przez Radę Fundacji 

na sześcioletnią kadencję. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator z mocy 

statutu wchodzi w skład Zarządu o ile nie złoży oświadczenia o rezygnacji z wchodzenia w skład 

Zarządu. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji, któremu przysługuje tytuł „Prezesa Zarządu - 

Dyrektora Fundacji”. Pierwszego Prezesa Fundacji wskazuje Fundator. 

4. Rada Fundacji ma prawo odwołania przed upływem kadencji każdego z członków Zarządu 

Fundacji za wyjątkiem fundatora. Uchwała o odwołaniu członka (członków) Zarządu Fundacji 

musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

5. Rada Fundacji ma prawo zwrócić się do fundatora o rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie 

Fundacji. 

§ 20 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
b) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 
e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów; 
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
g) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
 



3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw, o wyniku 

głosowania decyduje Prezes. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

6. Zarząd, co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji.  

7. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd, zgodnie z przepisami prawa oraz 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

8. Prezes samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu działający wspólnie, upoważnieni są do 

składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Fundacji. 

9. (skreślony). 

10. Działaniami Zarządu kieruje Prezes. Prezes, jako najwyższy rangą członek Zarządu, przewodniczy 

wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji. Prezes składa Zarządowi sprawozdania ze wszystkich 

kwestii, o jakich posiada wiedzę i które mogą mieć wpływ na Fundację. 

11. Dla osiągnięcia najwyższej wydajności działań Fundacji, Zarząd uprawniony jest do powołania 

komisji stałych oraz komisji ad-hoc składających się ze swoich członków lub osób spoza Zarządu. 

Skład i regulamin działania komisji określone zostaną przez Zarząd w każdym przypadku 

powołania takiej komisji. 

12. Posiedzenia Zarządu zwoływane będą zależnie od potrzeb. 

13. Posiedzenia Zarządu wraz z ważnymi głosowaniami mogą odbywać się drogą elektroniczną tele 

i video konferencji. 

14. Posiedzenia Zarządu są protokółowane, a protokół podpisywany jest przez Prezesa Fundacji 

i sekretarza posiedzenia. 

15. Decyzje i Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W takim wypadku dokumentacja dokonywana jest przez Prezesa 

Zarządu lub osobę wskazaną przez zarząd. 

Rada Honorowa Fundacji 

§ 21 

1. W ramach Fundacji Zarząd może podjąć decyzję o utworzeniu Rady Honorowej Fundacji. 

2. Zarząd może powołać do Honorowej Rady Fundacji osoby fizyczne lub reprezentantów osób 

prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne zasługi dla społeczeństwa 

oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji lub zgodnie z innymi kryteriami przyjętymi 

przez Zarząd. 

3. Kryteria powoływania osób do Rady Honorowej Fundacji Zarząd podaje do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej po zasięgnięcia opinii na ich temat w Radzie Fundacji; 

4. Zarząd podejmuje decyzję, co do odwołania członka Rady Honorowej, z następujących przyczyn: 

1) Działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu; 
2) Rezygnacji samego członka Rady; 
3) Działalności szkodzącej Fundacji. 



5. Uprawnienia Rady Honorowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy na rzecz Fundacji na 

wniosek Zarządu. Rada Honorowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad 

Zarządem. 

IV 

§ 22 

(skreślony) 

§ 23 

(skreślony) 
 

§ 24 

(skreślony) 
 

V 

Zmiana Statutu 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie 

mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie 

założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją 

§ 26 

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. 

§ 27 

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. 

Likwidacja fundacji 

§ 28 

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. 

 



§ 29 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga opinii Zarządu Fundacji. 

§ 30 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach. 


