STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ:
Lubelska Szkółka Piłkarska BEST
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Lubelska Szkółka Piłkarska Best, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez
Piotra Rodak zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Andrzeja Tatara w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Niecałej 3/11, w dniu 25.02.2021 r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 40), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz na podstawie
niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Nazwa Fundacji brzmi: Lubelska Szkółka Piłkarska BEST. Fundacja może używać nazwy
skróconej LSP BEST oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logotyp).
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
z wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 1817) zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku
publicznego”.
2. 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 dzieci i młodzieży. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna pożytku publicznego, jak również działalność gospodarcza prowadzona
przez Fundację będąc od siebie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z powyższych działalności, przy
uwzględnieniu przepisów rachunkowości.
4. W celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacja może
prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, przy czym wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji jej celów statutowych, to jest jako działalność dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego oraz okres prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku
publicznego zostanie określony w uchwale podjętej przez Zarząd Fundacji. Określony przez
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Zarząd Fundacji zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz zakres
działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, nie może odnosić się do tego samego
przedmiotu działalności.
6. Fundacja jest klubem sportowym w rozumieniu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie (Dz.
U. Z 2016 roku, póz 176).
§5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do takich jednostek.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.
§6

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub dla samej Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu;
2. Wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnego i zdrowego
trybu życia, w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania
fizycznego;
3. Wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu i dbanie o stworzenie im optymalnych warunków
do dalszego doskonalenia;
4. Wszechstronne propagowanie idei sportu wśród dzieci i młodzieży a także wśród emerytów i
rencistów;
5. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia, w
szczególności dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
6. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, głównie w zakresie szkół
mistrzostwa sportowego;
7. Aktywizowania społecznego i zawodowego młodzieży oraz osób starszych wokół szeroko pojętej
idei sportu;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, ich rodzin i
bliskich;
9. Działalność na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem;
10. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia
tych osób:
- zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
- zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności;
12. Działania na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) organizowanie i finansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży;
b) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
wspieranie zawodów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez inne
podmioty i instytucje, a także uczestniczenie w takich zawodach i imprezach;
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c) tworzenie, wspieranie oraz finansowanie programów stypendialnych promujących
uzdolnione dzieci oraz uzdolnioną młodzież a także dzieci i młodzież niepełnosprawną;
d) wspieranie organizacyjne i finansowe programów propagujących rozwój osobisty, edukacji,
kultury fizycznej oraz masowe formy rekreacji realizowanych przez inne podmioty i instytucje;
e) organizowanie i finansowanie obozów i kolonii sportowych dla dzieci i młodzieży, w
szczególności dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej;
f) wspieranie organizacyjne, rzeczowe oraz finansowe, a także udział w realizacji inwestycji
polegających w szczególności na budowie, modernizacji lub remontach obiektów i urządzeń
sportowych oraz służących działalności edukacyjnej i oświatowej;
g) współpracę z organami administracji publicznej (z administracją rządową i samorządową),
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie określonym w celach
statutowych Fundacji;
h) organizowanie, wspieranie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży różnego rodzaju
działań i aktywności dotyczących edukacji, zdrowego, sportowego trybu życia oraz ogólnego
rozwoju osobistego opartego na wartościach sportowych;
i) inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji
edukacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej;
j) fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności dla
dzieci i młodzież uzdolnionej sportowo;
k) doskonalenie kadr związanych z edukacją sportową i wychowaniem młodzieży;
l) prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie wychowania
fizycznego i sportu oraz dziedzin pokrewnych;
m) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu sportowego;
n) organizowanie i finansowanie dostępu do sprzętu i obiektów sportowych;
o) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie piłki
nożnej poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków do prowadzenia
zajęć sportowych:
p) promowanie, organizowanie i rozwijanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych;
q) wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych
niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ubóstwem;
r) zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
- osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, lub
- osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 8a
W oparciu o cele statutowe Fundacji dokonuje się podziału działalności statutowej na:
1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:
a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z)
b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
93.29.B)
c) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
d) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
e) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z)
f) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
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g) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 86.90.E)
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
2. Działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:
a)
b)

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 79.90.C)
Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z)
§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji oraz gromadzić środki materialne i wydatkowanie je dla
realizacji celów określonych powyżej.
Rozdział III. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 10
1. Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju i za granicą działalność
gospodarczą w następującym zakresie:
a) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
b) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 Z)
c) działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
d) sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
(47.64.Z)
e) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19 Z)
f) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99 Z)
g) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne (PKD 85.51.Z)
h) działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
i) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A)
j) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B)
k) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C)
l) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D)
m) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z),
n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowanej PKD (74.90.Z),
o) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
p) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu, prowadzeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w zakresie
wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tą działalność.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
5. W księgach rachunkowych działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności
statutowej.
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6. Wypracowane zyski lub nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza
na realizację celów statutowych, w tym na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał niepodzielny
oraz w minimum 10% na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa fundacja.
Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych)
tworzący fundusz założycielski oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza z majątku
Fundacji kwotę 2000 zł (dwa tysiące złotych).
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego Fundacji oraz
z przychodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych oraz zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
b) dochodów z majątku Fundacji (ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych);
c) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
d) działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację;
e) grantów, dotacji oraz subwencji majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji;
f) przychodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych
prowadzonych przez Fundację samodzielnie, bądź przy udziale osób trzecich;
g) zysku z lokat kapitałowych;
h) operacji finansowych z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
i ) zbiórek i imprez publicznych oraz wpływów ze zbiórek, loterii, gier, aukcji i innych
podobnych akcji społecznych, organizowanych przez Fundację na podstawie
odpowiednich przepisów.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj.
nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wynagrodzenie nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 15
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji
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w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów 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".
§ 16
1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy
Fundacji kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi osób prawnych.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział V. Organy Fundacji i Sposób Zorganizowania Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji;
2. Rada Pracownicza, jako organ konsultacyjno – doradczy.

Rozdział V a. Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja członków Zarządu Fundacji trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Zarządu jest kadencją
wspólną.
1) Członek Zarządu może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.
2) Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji,
odwołania albo śmierci osoby pełnionej funkcję członka Zarządu.
3) Członkowie Zarządu:
a) nie mogą być równocześnie członkami Rady Fundacji,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
4. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa spośród członków Zarządu.
5. Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji.
6. Kolejny skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
7. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani do jego składu po upływie kadencji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu,
e) odwołania.
9. Odwołanie i powołanie nowego członka Zarządu może nastąpić w każdej chwili przez Fundatora.
10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.
11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 19
Zarząd Fundacji kieruje się działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
1. Do reprezentowania Fundacji (do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych), upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członów
Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przydatku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Bez odbycia Podzielenia Zarządu mogą być podejmowane uchwały jeżeli wszyscy Członkowie
Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały. W takim przypadku uchwała zostanie podjęta
w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), w ten sposób, że treść uchwały
zostanie doręczona poszczególnym członkom Zarządu i złożą oni swoje podpisy pod tą uchwałą,
bądź prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty
elektronicznej).
§ 20
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) kierowanie realizacją działań statutowych Fundacji;
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
d) ustalania wielkości zatrudnienia;
e) ustalanie zasad wynagrodzenia, wielkości na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
f) uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
g) realizację programów działania Fundacji;
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji;
j) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
k) uchwalenie regulaminów, w tym Regulaminu Zarządu Fundacji i aktów wewnętrznych,
które zgodnie ze Statutem nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Pracowniczej;
l) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu nie zostały zastrzeżone do kompetencji
Rady Pracowniczej;
m) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statut, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§ 21
Uchwały podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V b. Rada Pracownicza
§ 22

1. Rada Pracownicza jest organem konsultacyjno-doradczym.
2. W skład Rady Pracowniczej wchodzą wszyscy pracownicy Fundacji.
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3. Rada Pracownicza działa bez kadencyjnie i powoływana jest w chwili zatrudnienia pierwszego
pracownika Fundacji.
4. Rada Pracownicza spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni
Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Pracowniczej kieruje pracami Rady Pracowniczej
oraz zwołuje posiedzenia Rady Pracowniczej.
5. Do kompetencji Rady Pracownicza Fundacji należy:
a) opiniowane rocznych sprawozdań z działalności w tym rocznych sprawozdań
merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji,
b) opiniowanie rocznych planów działania Fundacji.
6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd w szczególności w sprawach
dotyczących rozwoju Fundacji jak i zmian w kierunkach działań, rozwoju lub zmniejszania
zatrudnienia w Fundacji.
7. Rada Pracownicza Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na rok na posiedzeniach zwoływanych
przez Przewodniczącego Rady Pracowniczej Fundacji, na wniosek 1/3 członków Rady, na wniosek
Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
8. Członkowie Rady Pracowniczej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku
obrad co najmniej na 3 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za
skuteczne.
Rozdział VI. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
§ 23
Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
Decyzje w przedmiocie utworzenia oddziału Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
podjętej większością głosów.
§ 24
Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się inną fundacją.
a) połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
b) decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały podjętej większością głosów.

Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków i majątku.
a) decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością głosów.
b) likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
c) majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o
których mowa w § 7 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom,
których działalność odpowiada celom Fundacji.

8

Rozdział VIII. Zmiany Statutu
§ 26
Zmian w statucie i w celach statutu Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział IX. Postanowienia Końcowe
§ 27
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, w terminach przewidzianych w odrębnych
przepisach, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.
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