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STATUT FUNDACJI 
(tekst jednolity, zmiana z 20.01.2021r.) 

 
§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja STUDIO M6 zwana dalej "Fundacją", została 
ustanowiona przez Małgorzatę Janas i Krzysztofa Adama Wachowiaka zwanych 
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 06.04.2017 roku przez 
notariusza Tomasza Olszewskiego w Toruniu, rep. A nr 2137/2017. 

 
§ 2 

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje 
osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 
 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, 
stowarzyszeń lub fundacji. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać 
będzie na realizację celów statutowych. 

 

§ 6 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 7 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 
§ 8 

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. 

 
§ 9 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji, zasady działania Fundacji 
 

§ 10 

1. Fundacja zostaje powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na 
rzecz dobra publicznego w zakresie wspierania miasta Torunia oraz jego 
społeczności, celem wzmocnienia jego pozycji w regionie i w kraju oraz poza 
granicami kraju. 

2. Głównym celem fundacji jest kreowanie wizji miasta Torunia jako harmonijnego 
miejsca do życia lokalnej społeczności, w poszanowaniu historii miasta  
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i dziedzictwa kulturowego, wraz z jego potencjałem kulturalno – naukowo – 
gospodarczym szczególnie w branży turystycznej i restauratorskiej, jako 
przestrzeń kreatywną i dobrze dopasowaną do potrzeb mieszkańców. 
 

Fundacja realizuje swe cele poprzez: 
1. Obszarem aktywności fundacji jest kreowanie Liderów lokalnych oraz 

koordynowanie działań aktywizacyjnych w zakresie wspierania grup 
zmarginalizowanych i wykluczonych oraz działalność w zakresie wspierania 
postaw obywatelskich poprzez rozwój, aktywizacje i animacje lokalnej 
społeczności oraz wspierania działań związanych z rewitalizacją miasta, 
rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i rozwojem klas kreatywnych. 

2. Obszarem do podejmowania działań jest szeroko pojęta idea ekologicznego 
miasta wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę, transport oraz dbającego  
o swoich mieszkańców w każdym wieku poprzez wdrażanie rozwiązań 
prozdrowotnych w tym związanych z ekologiczną lokalną żywnością, sportem, 
zdrowiem psychicznym i  rozwojem osobistym. 

3. Prowadzenie kawiarni obywatelskiej połączonej z przestrzenią coworkingową. 
4. Organizowanie imprez i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych  

i rekreacyjnych, turystycznych wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, 
staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności 
sportowej i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu. 

5. Prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym oraz działalności 
edukacyjnej w kraju i za granicą oraz organizacja pozaszkolnych form integracji 
społecznej dzieci i młodzieży. 

6. Koordynowanie działalności dokumentacyjnej i archiwizacyjnej dotyczącej 
materiałów związanych z kulturą i sztuką. 

7. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz rozgłośni radiowej, programu 
telewizyjnego, internetowego, portalu internetowego itp. 

8. Prowadzenie pracowni artystycznych oraz inicjowanie oraz koordynację 
programów rezydencjalnych dla artystów, kuratorów i animatorów kultury. 

9. Aktywność w życiu społecznym i wypowiadanie się w sprawach publicznych, 
związanych z celami Fundacji. 

10. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem 
gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi opartą na 
zasadach kooperacji, nie konkurencji. 

11. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych  
i ekonomicznych oraz prowadzenie działań charytatywnych. 

12. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom 
pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów. 

13. Organizację pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży. 
14. Prowadzenie procesów naprawczych o charakterze społeczno- gospodarczym  

w zdegradowanych obszarach miejskich. 
15. Adaptacja budynków, także zabytkowych na cele kulturalne i społeczne oraz 

działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby 
realizacji celów Fundacji. 

16. Organizację i prowadzenie biura i innych pomieszczeń służących realizacji celów 
Fundacji. 

17. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji. 
18. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji. 
19. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami  

w kraju i za granicą. 
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20. Współpracę z podmiotami naukowymi, badawczymi i podmiotami zajmującymi 
się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego 
granicami. 

21. Wspieranie postaw prozdrowotnych oraz propagowanie idei ekologicznego 
miasta. 

22. Wspieranie, promowanie i rozwój rękodzieła oraz rzemieślnictwa. 
23. Promowanie i realizacja działań w zakresie nowoczesnych form turystyki. 

 
§ 11 

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego  
w następującym zakresie: 

a) Działalność nieodpłatna dotyczy działań w obszarze: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• działalności charytatywnej, 

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, 

• działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

• działalności na rzecz równego traktowania wobec prawa, w szczególności  
w zatrudnieniu bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, 
rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, tożsamość 
płciową, lub jakiegokolwiek innego powodu zagrażającego 
wyeliminowaniem ze społeczeństwa. 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, 

• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości  
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych  
w praktyce gospodarczej, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

• turystyki i krajoznawstwa, 

• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

• udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami, 
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• promocji i organizacji wolontariatu, oraz powoływania wyspecjalizowanych 
grup wolontariackich dla realizacji celów statutowych, 

• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• rewitalizacji; 
b) Działalność odpłatna dotyczy działań w obszarze: 

• sprzedaż przedmiotów darowizny; 
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
Działalność 

 
§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2'000,00 złotych, która 
to kwota wniesiona jest w całości przez każdego z Fundatorów, w równych 
kwotach po 1'000,00zł. 

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 
1.000 złotych. 

§ 13 

1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności 
pochodzą z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez 
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji, datków i subwencji, 
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację, 
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
5) operacji finansowych, 
6) odsetek z lokat bankowych, 
7) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 
8) dochodów z działalności odpłatnej Fundacji, 
9) przychodów z gospodarowania własnym majątkiem, 
10) dochodów z przeprowadzonych aukcji. 

 
§ 14 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, 
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 
znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 16 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy 
okresem obrachunkowy przypada na koniec 2017 r 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

3. Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  



5 

 

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”, 
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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; 

b) 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; 

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

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację 

 
§ 17 

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja 
może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, działalność gospodarczą. 

2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest 
przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

 
§ 18 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 
43.34.Z Malowanie i szklenie 

43.39.Z Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach 

47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach. 
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 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(katering) 
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
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58.11.Z Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  
i podobna działalność 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
i zarządzania 

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  
i humanistycznych 
70.21.Z  Działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations) 
73.11.Z  Działalność agencji reklamowych 
73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej 
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzań biurowych, włączając komputery 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim 

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie 

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

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

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

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

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych 

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 
 

§ 19 

1. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek handlowych, klastrów lub 
stowarzyszeń. 
2. Fundacja może inicjować tworzenie klastrów lub innych zrzeszeń gospodarczych, 
start upów, inkubatorów czy podmiotów ekonomii społecznej. 
3. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych 
przez nie środków własnych. 
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4. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 
kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Radę 
Fundatorów. 

 
 

Rozdział IV. Organy Fundacji 
 

§ 20 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundatorów 

2. Zarząd Fundacji 
3. Komisja Rewizyjna 

4. Rada pracowników 

 
Rada Fundatorów 

 
§ 21 

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy. Ponadto, w skład Rady 
Fundatorów mogą zostać powołane inne osoby jako Honorowi Fundatorzy. Rada 
Fundatorów nie może liczyć więcej niż 20 osób. 

2. Członkiem Rady Fundatorów może być tylko osoba fizyczna. 
3. Spośród składu Rady Fundatorów wybierany jest Przewodniczący Fundacji, który 

kieruje pracami Rady. Przewodniczący wybierany jest na trzyletnią kadencję,  
z możliwością przedłużenia na dwie kadencje. 

4. Za szczególne zasługi osób działających na rzecz Fundacji, Fundatorzy mogą 
powołać taką osobę do Rady Fundatorów nadając tytuł Honorowego Fundatora. 
Uchwała taka wymaga jednomyślności Fundatorów. 

 
§ 22 

1. Fundatorzy oraz Honorowi Fundatorzy, jako członkowie Rady Fundatorów, są 
nieodwołalni z tego organu. 

2. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku śmierci Fundatora, 
złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundatorów lub w wyniku 
odwołania przez Radę Fundatorów. 

3. Uchwała Rady Fundatorów o odwołaniu członka Rady Fundatorów wymaga 
jednomyślności pozostałych członków Rady Fundatorów. 

4. Przesłankami odwołania z Rady Fundatorów jest: 
5. działanie na szkodę Fundacji, 
6. długotrwała niemożność pełnienia funkcji w Radzie Fundatorów ze względu na 

stan zdrowia lub inną przeszkodę, 
7. faktyczne i długotrwałe nieinteresowanie się sprawami Fundacji. 
8. W przypadku śmierci Fundatora, zgodnie jego wolą, skład Rady Fundatorów 

może być uzupełniony o zstępnego zmarłego Fundatora. Rada Fundatorów 
podejmuje jednomyślnie uchwałę o przyjęciu nowej osoby do Rady Fundatorów. 

 
§ 23 

1. Rada Fundatorów sprawuje najwyższe kierownictwo nad Fundacją. 
2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy : 

1) określanie kierunków i planów działalności statutowej i gospodarczej 
Fundacji, 

2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarząd Fundacji, 
3) powoływanie i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej, 
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4) określanie wynagrodzenia Przewodniczącego Fundacji, członków Zarządu 
lub członków Rady Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz 
Fundacji, 

5) wyrażanie zgody na zawarcie stosunku pracy lub innej umowy z członkami 
organów Fundacji, 

6) udzielanie absolutorium członkom Organów Fundacji, 
7) ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągać Zarząd 

Fundacji, 
8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminów 

funkcjonowania organów, 
9) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji, 
10) podjęcie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji, 
11) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji, 
12) zajmuje stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, oraz 

Fundatorów, 
13) wskazuje fundację lub instytucję, na rzecz której zostanie przekazany 

majątek pozostały po likwidacji Fundacji. 
 

§ 24 

1. Rada Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. 
2. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na 

piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; 
w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego 
Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach. 

 
§ 25 

1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 
raz do roku i zwoływane są w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wniosek 

2. Zarządu lub na wniosek członka Rady Fundatorów przez Przewodniczącego  
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. W zawiadomieniu podaje 
się planowany porządek obrad. 

3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w ust. 1, 
wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce  
i proponowany porządek obrad.  

4. Warunkiem ważności uchwał jest powiadomienie każdego z Członków Rady 
Fundatorów o posiedzeniu Rady lub projekcie uchwały przedstawionej w formie 
pisemnej. 

5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga uprzedniego umieszczenia jej  
w porządku obrad Rady Fundatorów oraz doręczenia propozycji zmian Statutu. 

 
§ 26 

1. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są większością głosów przy obecności 
co najmniej 2/3 liczby członków, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 
Warunkiem ważności uchwały jest oddanie głosu za jej podjęciem przez 
przynajmniej jednego z Fundatorów. 

2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu wymaga jednomyślności Fundatorów. 
 

§ 27 

1. Członek Rady Fundatorów, za wyjątkiem Przewodniczącego, może być członkiem 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Fundacji. 
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2. W przypadku gdy członek Rady Fundatorów jest jednocześnie członkiem Zarządu 
lub Komisji Rewizyjnej Fundacji, jest wyłączony od głosowania na posiedzeniach 
Rady Fundatorów, w sprawach dotyczących i związanych z jego członkostwem  
w tych organach. 

§ 28 

Umowy pomiędzy Fundacją a Członkami Rady Fundatorów zawiera Zarząd Fundacji 
lub powołany przez Radę Fundatorów pełnomocnik. 

 
Zarząd Fundacji 

 
§ 29 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych przez Radę 
Fundatorów na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, którzy mogą wejść w jego skład. 
4. Członek Rady Fundatorów, za wyjątkiem Przewodniczącego, może być 

członkiem Zarządu Fundacji. 
5. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 30 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest 
właściwy we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 
organów. 

2. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin przyjęty 
przez Radę Fundatorów. 

§ 31 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał przyjmowanych 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu; 
w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd może powoływać pełnomocników. 
 

§ 32 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa: przypadku zarządu 
jednoosobowego zarządu jeden członek, w przypadkach wieloosobowego 
zarządu każdy z członków zarządu osobno według kompetencji ustalonych  
w strukturze organizacyjnej określonej w Regulaminie przyjętym przez Radę 
Fundatorów. 

2. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Komisji 
Rewizyjnej Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 
§ 33 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundatorów, 
2) odwołania przez Radę Fundatorów, 
3) upływu kadencji, 
4) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
5) śmierci członka Zarządu. 
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§ 34 

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy  
2. pracę umowy cywilno-prawnej lub kontraktu menadżerskiego. 
3. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady 

Fundatorów lub upoważniony przez niego inny Członek Rady Fundatorów, bądź 
pełnomocnik. 

4. Wynagrodzenie wszystkich pracowników, współpracowników i zleceniobiorców,  
w tym kadry zarządzającej i fundatorów, niezależnie od formy zatrudnienia lub 
sposobu roliczenia z fundacją są ograniczone limitem, tj. nie przekraczają 
wartości o której mowa w art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

5. Kadra zarządzająca może rozliczać swoją pracę na rzecz fundacji w formie 
barteru lecz tylko do wysokości limitów opisanych w punkcie powyżej. 

 
§ 35 

Zarząd obowiązany jest do rozważenia stanowiska Komisji Rewizyjnej 
kwestionującego sposób wykonywania przez Zarząd uchwał Rady oraz zgodność 
działalności Zarządu ze statutem. 

§ 36 

1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony  
z osób skupionych wokół idei Fundacji. 

2. W skład Zespołu Programowego wchodzą członkowie Rady Fundatorów oraz 
inne osoby zaproszone przez Zarząd. Łączny skład Zespołu Programowego nie 
może przekraczać 30 osób. 

3. Członkiem Zespołu Programowego może być osoba prawna. 
4. Osoby powoływanie do Zespołu Programowego powinny posiadać 

doświadczenie w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych 
Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych w funkcjonowaniu Fundacji. 

5. Zespół Programowy może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który 
organizuje pracę Zespołu i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza. 
Zespół może opracować regulamin działania i przedłożyć Radzie Fundatorów do 
zatwierdzenia. 

 
§ 37 

1. Zarząd przedkłada Radzie Fundatorów projekt Regulaminu Organizacyjnego 
Fundacji. 

2. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia w Fundacji i regulamin wynagradzania. 
 

Komisja Rewizyjna 

 
§ 38 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. 
2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

1) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami  
i planami działalności Fundacji określonymi przez Rady Fundatorów, 

2) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady oraz kontrola zgodności 
działalności Zarządu ze statutem, 

3) przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania 
uchwał Rady przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze 
statutem, 

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania 
finansowego, 



11 

 

5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć Radzie Fundatorów coroczne 

sprawozdanie ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników 
kontroli. 

 
§ 39 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków. Komisja wybiera ze swego 
grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

2. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata może być przedłużeniu na 
kolejną kadencję, o ile członek Komisji nie złoży rezygnacji lub nie zaistnieje 
przypadek wygaśnięcia członkostwa. 

3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Fundatorów. 
4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem  

w Zarządzie. 
5. Członek Rady Fundatorów, za wyjątkiem Przewodniczącego, może być 

członkiem Komisji Rewizyjnej. 
6. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego 

ani pozostawać z tymi członkami nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu,  
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

7. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe; 

8. Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni) 

 
§ 40 

1. Zasady wynagradzania Członków Komisji Rewizyjnej ustala Rada Fundatorów. 
2. Umowy z Członkami Komisji Rewizyjnej zawiera Przewodniczący Rady 

Fundatorów. 
 
 

§ 41 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku. Komisję Rewizyjną zwołuje 
Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub 
przynajmniej dwóch członków Rady Fundatorów, lub Komisji Rewizyjnej 
zgłoszony na piśmie. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą 
większościągłosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji, w razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
Rada Pracowników 

 
§ 42 

1. Rada Pracowników jest organem konsultacyjno – doradczym złożonym  
z pracowników Fundacji. 

2. Do zadań Rady Pracowników należy: 

• opiniowanie decyzji o kierunkach zatrudniania, 

• opiniowanie programów działania Fundacji, 

• opiniowanie regulaminów proponowanych przez Zarząd, 
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• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, 

• eprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją  
a pracownikami. 

 
Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 
§ 43 

1. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną 
Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 
cel Fundacji. 

§ 44 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały 
podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji. 

 
§ 45 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze 
jednomyślnej uchwały. 

 
§46 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których 
działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę 
Fundatorów. 

§ 47 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy  
w Toruniu. 


