
Kraków, dnia 09 września 2016 r.

STATUT
Fundacji VIS VERITATIS

im. Świętego Michała Archanioła

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja VIS VERITATIS im. Świętego Michała Archanioła, zwana dalej „Fundacją”,         
jest ustanowiona przez:

• Sylwestra Wojciecha Jasińskiego,

• Annę Józefę Raźny,

• Radosława Pawła Sławomirskiego,

• Macieja Wac-Włodarczyka,

• Lesława Andrzeja Wilka,

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym (Rep. A nr 5843/2016) sporządzonym w dniu   
9 września 2016 roku przed notariuszem Mateuszem Olszewskim, w Kancelarii Notarialnej w 
Krakowie przy ul. Królewskiej 23/1.

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego (w szczególności Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 
r. o fundacjach z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej 
„Statutem”.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Fundacja może posługiwać się także nazwą skróconą: „VIS VERITATIS”.

2. Nazwa Fundacji (zarówno pełna, jak i skrócona) podlega ochronie prawnej.

§ 5

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może tworzyć instytuty, zakłady, oddziały, filie i 
przedstawicielstwa oraz przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji, a także 
łączyć się z innymi fundacjami.

3. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów statutowych.

§ 6

1. Za swojego głównego Patrona Fundacja obiera Świętego Archanioła Michała.

2. Pozostali Patroni, których wstawiennictwu Fundacja powierza swoją działalność, to:

a) Najświętsza Maria Panna Królowa Polski i Święty Józef;

b) Św. Andrzej Bobola, Św. Stanisław, Św. Wojciech, Św. St. Kostka – Patroni Polski;

c) Św. Maksymilian Maria Kolbe;

d) Św. Jan Paweł II;

e) Św. Faustyna Kowalska;

f) Św. Zygmunt Szczęsny Feliński;

g) Św. Albert Chmielowski;

h) Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko;

i) Bł. Aniela Salawa;

j) S.B. kardynał Stefan Wyszyński;

k) S.B. Rozalia Celak;

l) Rtm. Witold Pilecki.
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Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Zasadniczym celem Fundacji jest krzewienie Cywilizacji Chrześcijańskiej, na co składa się:

a) działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej;

b) jednoczenie Polaków (w kraju i za granicą) na gruncie wartości chrześcijańskich w trosce o 
rozwój moralny i dobro każdego człowieka;

c) dążenie do powszechnego wypełnienia Ślubów Jasnogórskich ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego z 1956 r., które zostały złożone przez ponad milion wiernych przed obliczem 
NMP Królowej Polski w imieniu całego Narodu Polskiego i wciąż pozostają niewypełnione;

d) upowszechnianie i wcielanie w życie nauki społecznej Kościoła Katolickiego;

e) propagowanie solidaryzmu społecznego w miejsce bezdusznej, wyniszczającej rywalizacji;

f) rozbudzanie świadomości duchowej, społecznej i politycznej Polaków;

g) działalność na rzecz pokoju (w kraju i na świecie);

h) przeciwdziałanie wszelkim formom niesprawiedliwości, manipulacji oraz przemocy w 
sferze społecznej;

i) nawiązywanie kontaktów i prowadzenie konstruktywnego dialogu pomiędzy różnymi 
konfesjami chrześcijańskimi, różnymi kulturami, grupami wyznaniowymi oraz 
społecznościami i społeczeństwami innych krajów;

j) ochrona godności każdego człowieka;

k) dobroczynność, w tym udzielanie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym i 
wykluczonym;

l) troska o zdrowie duchowe i fizyczne społeczeństwa;

m) stworzenie środowiska oraz platformy wymiany myśli i wspólnego działania dla osób, które 
identyfikują się z celami Fundacji.

§ 8

Fundacja może realizować swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami      
w szczególności poprzez:

a) organizowanie konferencji, wykładów, spotkań otwartych, debat oraz innych imprez 
publicznych, służących propagowaniu treści oraz idei zbieżnych z celami Fundacji;

b) organizowanie i promowanie imprez takich jak koncerty, występy artystyczne, spektakle, 
wystawy, warsztaty twórcze, kiermasze, festyny, aukcje, konkursy sztuki, wycieczki, 
pielgrzymki;
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c) organizowanie i promowanie szkoleń, kursów, zajęć edukacyjnych i wychowawczych, 
rekolekcji, spotkań formacyjnych;

d) prowadzenie działalności wydawniczej, dystrybucyjnej, dokumentacyjnej i informacyjnej;

e) promowanie i produkcję filmów, materiałów audio-wizualnych oraz programów radiowych, 
telewizyjnych i przeznaczonych dla internetu;

f) tłumaczenie dzieł i materiałów związanych z celami Fundacji;

g) prowadzenie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej i kulturotwórczej;

h) tworzenie i prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością i celem Fundacji;

i) działalność na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji;

j) działalność charytatywną;

k) udzielanie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym i wykluczonym poprzez:

• działalność edukacyjną i oświatowo-wychowawczą;

• działalność kulturalno-artystyczną;

• kulturę fizyczną i sport oraz turystykę i wypoczynek;

• ochronę i promocję zdrowia;

• pomoc społeczną i działalność dobroczynną;

• wsparcie dla osób z problemami duchowymi, psychicznymi i psychologicznymi;

• wsparcie dla osób uzależnionych;

l) realizację projektów i inne formy współpracy z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła 
Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi 
osobami prawnymi i fizycznymi dla realizacji celów Fundacji;

m) rekrutację i przygotowanie wolontariatu dla realizacji celów Fundacji;

n) przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych na polu pokrywającym 
się z celami Fundacji;

o) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków 
przekazu i komunikacji na odległość;

p) inne formy pozyskiwania funduszy, również poprzez podejmowanie współpracy z osobami 
fizycznymi, prawnymi i instytucjami;

q) prowadzenie działalności gospodarczej;

r) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.
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§ 9

1. Działalność Fundacji może być prowadzona jako:

• nieodpłatna działalność pożytku publicznego;

• odpłatna działalność pożytku publicznego;

• działalność gospodarcza.

2. Prowadzenie działalności w formach określonych w ust. 1 wymaga rachunkowego 
wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników dla 
każdej z tych form działalności z osobna.

§ 10

1. Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie działalność wszelkich innych osób 
prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, a także 
ruchów, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami (zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o DPPiW) może 
być przeznaczona wyłącznie na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, 
lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na 
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

3. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania 
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia 
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w 
uzyskaniu potrzebnych funduszy z innych źródeł.

4. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, przy czym nadwyżka przychodów nad kosztami działalności, o której mowa w §10
ust. 2 przeznaczona będzie w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

2. Działalność gospodarcza (zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o DPPiW) może być 
prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
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3. Działalność gospodarcza (zgodnie z Art. 9 ust. 3 Ustawy o DPPiW) nie może być prowadzona 
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku 
publicznego.

4. Za działalność gospodarczą (zgodnie z Art. 9 ust. 1 Ustawy o DPPiW) uważa się także odpłatną 
działalność pożytku publicznego, jeżeli wynagrodzenie przewyższa koszty tej działalności (lub 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 
tej działalności przekracza 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg kodów PKD):

a) 86 – OPIEKA ZDROWOTNA:

• 86.90.D – Działalność paramedyczna;

• 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana;

b) 18 – POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW 
INFORMACJI:

• 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

• 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

c) 58 – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

• 58.11.Z – Wydawanie książek;

• 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

• 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

d) 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ 
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I 
MUZYCZNYCH:

• 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych;

• 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych;

• 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

e) 72 – BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE:

• 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych;
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f) 74 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I 
TECHNICZNA:

• 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

• 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;

g) 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

• 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

h) 85 – EDUKACJA:

• 85.59.A – Nauka języków obcych;

• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

• 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

i) 47 – HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO 
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI:

• 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet;

• 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami;

j) 68 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI:

• 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowić będzie fundusz założycielski, a także środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), 
wniesiony w równych częściach przez Fundatorów, zostanie przeznaczony:

a) w kwocie 1 100 złotych – na działalność pożytku publicznego;

b) w kwocie 1 000 złotych – na działalność gospodarczą.
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§ 14

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Członkowie Fundacji (jak również Fundatorzy) nie odpowiadają swoim majątkiem za 
zobowiązania Fundacji.

§ 15

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a) ofiar pieniężnych, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych;

b) subwencji, dotacji i grantów;

c) ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty, aukcje, imprezy publiczne, itp.);

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

e) dochodów z praw autorskich i innych praw pokrewnych;

f) działalności gospodarczej;

g) odsetek bankowych.

§ 16

Dochody Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów Fundacji, w tym na rzecz 
funkcjonowania i rozwoju samej Fundacji.

§ 17

1. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może złożyć 
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.

§ 18

Zabrania się (zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o DPPiW):

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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”;

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach;
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c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 19

Organami władzy Fundacji są:

a) Rada Fundacji zwana dalej Radą;

b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§ 20

1. Nie można łączyć (w jednym czasie) członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

2. Każdy z Fundatorów może być zarówno członkiem Rady, jak i członkiem Zarządu, ale nie 
może pełnić obu tych funkcji w jednym czasie.

3. W momencie śmierci ostatniego z Fundatorów, uprawnienia Fundatorów określone w 
Statucie nabywają osoby wskazane wcześniej przez Fundatorów, a w przypadku braku takiego
wskazania – Przewodniczący Rady oraz Dyrektor Zarządu. Wówczas Przewodniczący 
Rady może wskazać jeszcze jedną osobę wchodzącą w skład Rady, a Dyrektor Zarządu – 
jedną osobę wchodzącą w skład Zarządu.

a. RADA FUNDACJI

§ 21

1. Rada pełni funkcję nadzorczą – jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.

2. W skład Rady wchodzi od 2 do 10 osób.

3. Rada jest powoływana na czas nieokreślony.
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4. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) doradztwo i kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych;

b) kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;

c) zatwierdzanie corocznych sprawozdań i budżetu;

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

e) ocena i ukierunkowywanie bieżącej pracy Zarządu;

f) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

g) przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji;

h) powoływanie honorowych członków Rady Fundacji;

i) podejmowanie samodzielnie lub na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną 
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 22

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje decyzje w drodze Uchwał.

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

3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Rady. Nie może to być jednak mniej niż 2 członków.

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. W zebraniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosowania członkowie Zarządu oraz inne 
osoby na zaproszenie Przewodniczącego Rady.

§ 23

1. Pierwszy skład Rady w drodze Uchwały ustanawiają Fundatorzy wymienieni w §1.

2. Fundator nie będący członkiem Rady może brać udział w zebraniach Rady, w głosowaniach 
nad jej Uchwałami i we wszelkich innych działaniach Rady – jeżeli tylko sam wyrazi taką wolę
– na prawach równych prawom członka Rady (pod warunkiem, że nie jest wówczas członkiem 
Zarządu). W głosowaniach jest wtedy liczony jako członek Rady (np. by spełnić wymóg 
minimalnej obecności określony w § 22 ust. 3).

3. Fundator nie będący członkiem Rady może wejść w jej skład w dowolnym momencie 
działania Fundacji, jeżeli tylko wyrazi taką wolę (pod warunkiem, że nie jest wówczas 
członkiem Zarządu).
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§ 24

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami 
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

2. Rada może w drodze Uchwały (z zastosowaniem § 23 ust. 2) ustanowić kolejną osobę 
pełnoprawnym członkiem Rady.

§ 25

1. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;

b) odwołania zgodnie z ust. 2;

c) śmierci członka Rady;

d) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. Fundatorzy mogą w drodze jednomyślnej Uchwały odwołać każdego z członków Rady, który 
nie jest Fundatorem.

3. Członek Rady może zostać odwołany także jednomyślną Uchwałą pozostałych członków Rady.

4. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka 
Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, 
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 26

1. Członkowie Rady (zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 4.c Ustawy o DPPiW) mogą otrzymywać z 
tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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. Ustalenia w 
kwestii przyznania i wysokości ewentualnego wynagrodzenia podejmują Fundatorzy.

§ 27

1. Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa w Radzie 
osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji 
lub realizacji obranych przez Fundację celów.

2. Członek honorowy Rady może uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach władz Fundacji, z 
głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3. Członek honorowy Rady nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

11



b. ZARZĄD FUNDACJI

§ 28

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji – podejmuje wiążące decyzje oraz działania we 
wszystkich sprawach Fundacji.

2. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 7 osób.

3. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.

4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) uchwalanie krótkoterminowych, rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

c) zarządzanie majątkiem Fundacji;

d) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

e) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz powoływanie i 
odwoływanie osób kierujących tymi jednostkami;

f) uchwalanie regulaminów;

g) ustalanie ilości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz ilości środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 29

1. Zarząd obraduje na zebraniach i podejmuje decyzje w drodze Uchwał.

2. Zebrania Zarządu zwołuje Dyrektor Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady lub 
innego członka Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu. Nie mogą one być jednak sprzeczne z głosem Dyrektora Zarządu.
Jeżeli większość głosów jest sprzeczna z głosem Dyrektora – Uchwała nie zostaje podjęta.

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora Zarządu.

5. Rada ma prawo odwołać każdą Uchwałę Zarządu (także w drodze Uchwały).

6. Zebrania Zarządu i Rady Fundacji mogą być organizowane wspólnie – przy zachowaniu 
odrębnego porządku głosowań.
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§ 30

1. Członków Zarządu oraz Dyrektora Zarządu powołuje Rada Fundacji.

2. Dyrektor wybiera spośród powołanych przez Radę członków 1 lub 2 Wicedyrektorów.

3. Rada może w drodze Uchwały (z zastosowaniem § 23 ust. 2) ustanowić kolejną osobę 
członkiem Zarządu lub odwołać osobę wcześniej powołaną.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;

b) odwołania zgodnie z ust. 3;

c) śmierci członka Zarządu;

d) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 31

1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku 
prawnego, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną Uchwałę o przyznawaniu i wysokości 
wynagrodzenia.

2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Dyrektor Zarządu. Umowy o pracę z 
członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba upoważniona przez Radę 
Fundacji.

3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są z pozyskanych 
lub wypracowanych środków Fundacji. 

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 32

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może 
Dyrektor Zarządu samodzielnie lub 2 innych członków Zarządu łącznie.

2. W sprawach majątkowych powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Dyrektora Zarządu.
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Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Zmian w Statucie Fundacji może dokonać Rada Fundacji – po uprzedniej konsultacji tego z 
Zarządem – w drodze Uchwały podjętej przez Radę oraz za pisemną zgodą wszystkich 
pozostających przy życiu Fundatorów (jeżeli nie przeszkadzają temu trudne do pokonania 
okoliczności zewnętrzne, jak np. stały pobyt zagranicą lub zły stan zdrowia).

2. W ramach zmian Statutu dopuszcza się zmianę zakresu celów statutowych.

§ 34

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Warunkiem połączenia z inną fundacją jest podjęcie w tej sprawie Uchwały przez Radę 
Fundacji oraz pisemna zgoda wszystkich pozostających przy życiu Fundatorów (jeżeli nie 
przeszkadzają temu trudne do pokonania okoliczności zewnętrzne, jak np. stały pobyt zagranicą
lub zły stan zdrowia).

§ 35

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji i 
stowarzyszeń o zbliżonych celach.

2. Warunkiem likwidacji Fundacji jest podjęcie w tej sprawie Uchwały przez Radę Fundacji oraz
pisemna zgoda odnośnie rozdysponowania majątku Fundacji podpisana przez wszystkich 
pozostających przy życiu Fundatorów (jeżeli nie przeszkadzają temu trudne do pokonania 
okoliczności zewnętrzne, jak np. stały pobyt zagranicą lub zły stan zdrowia).

§ 36

W przypadku zmiany przepisów prawa polskiego, na które powołuje się Statut, znaczenie 
nadrzędne będą miały przepisy prawa w nowym brzmieniu.

-----------

KONIEC
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