
STATUT FUNDACJI RAZEMPAMOJA 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja została ustanowiona przez Bartosza Przybyła-Ołowskiego oraz Jana 

Swianiewicza, zwanych dalej „Fundatorami”. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

oraz postanowień niniejszego statutu. 

3. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja RazemPamoja. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.  

3. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

4. W celu wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i inne 

terenowe jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.  

5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać 

pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego 

stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności. Fundacja winna 

opierać swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na 

pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu. 

6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania. 

Rozdział II 

Przedmiot i formy działania Fundacji 

§ 3 

1. Celami Fundacji są: 

a) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na 

kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i 

filozofii, 

b) działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej i edukacyjnej 

krajom światowego Południa, 

c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie 

doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego 

Południa,  



  

d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji w Polsce i w krajach światowego 

Południa, 

e) rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie 

uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz 

potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, 

f) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego Południa, 

g) promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie nauki, edukacji i 

twórczości artystycznej, 

h) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w 

zakresie promowania dialogu międzykulturowego, 

i) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym naciskiem na działalność na 

rzecz stwarzania szans życiowych mieszkańcom światowego Południa, 

j) organizacja wypoczynku wykluczonej społecznie młodzieży z krajów światowego 

Południa, 

k) działalność na rzecz mniejszości narodowych, szczególnie w zakresie zmniejszania 

anomii społecznej pośród emigrantów z krajów światowego Południa, 

l) działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie 

kształtowania umiejętności współpracy i pracy metodą projektu,  

m) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 

realizacji zadań pożytku publicznego określonych tą ustawą, a szczególnie integrowanie 

partnerów społecznych zainteresowanych edukacją społeczną i globalną oraz pomocą 

krajom światowego Południa oraz współpracą z nimi. 

2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez: 

a) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjno-pomocowych 

opartych na współpracy między społecznościami z Polski i z krajów światowego 

Południa, 

b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych mających na celu 

przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym, 

c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę idei między 

społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, 



  

d) inicjowanie powstawania długoterminowych partnerstw i koalicji między 

społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół i organizacji samorządowych, 

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia do świata, 

humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego 

postępowania, 

f) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działania 

Fundacji, 

g) organizowanie wyjazdów dla młodzieży z Polski i z krajów światowego Południa, 

h) organizowanie wyjazdów wolontariuszy, 

i) organizowanie konferencji, seminariów, imprez oświatowo-kulturalnych i kampanii 

informacyjnych związanych z celami działania Fundacji, 

j) prowadzenie działalności wydawniczej oraz redagowanie i prowadzenie serwisów 

internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy, 

k) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

l) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm 

i osób prywatnych w Polsce i zagranicą, 

m) organizowanie zbiórek publicznych, 

n) zbieranie i udostępnianie środków finansowych na stypendia edukacyjne i socjalne dla 

młodzieży z Polski i z zagranicy. 

3. Działalność statutowa Fundacji ma charakter nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego. Zakres tej działalności określony jest w ust. 2. 

§ 4 

1. Fundacja może ponadto prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, w 

rozmiarach służących realizacji celów Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność 

gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. Cały dochód Fundacji z działalności gospodarczej przeznaczany jest na 

realizację celów statutowych Fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), 

b) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), 

c) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.61.Z), 

d) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.62.Z), 



  

e) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z), 

f) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.65.Z), 

g) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.71.Z), 

h) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.72.Z), 

i) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.78.Z), 

j) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.79.Z), 

k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z), 

l) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (47.99.Z), 

m) zakwaterowanie (PKD 55), 

n) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), 

o) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), 

p) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 

q) działalność związana z filmami, nagraniami wideo, i programami telewizyjnymi (PKD 

59.1), 

r) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 

s) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60), 

t) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), 

u) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 63.99.Z), 

v) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 

w) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z), 

x) reklama (PKD 73.1), 

y) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 

z) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 

aa) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), 



  

bb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

cc) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), 

dd) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

(PKD 79), 

ee) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

ff) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 

gg) szkoły podstawowe (PKD 85.1), 

hh) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.3), 

ii) szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4), 

jj) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 

kk) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6), 

ll) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z), 

mm) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9), 

nn) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0), 

oo) działalność bibliotek (PKD 91.01.A), 

pp) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z), 

qq) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z), 

rr) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z), 

ss) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 

3. Jeżeli określony rodzaj działalności wymaga uzyskania koncesji, zgody, licencji lub 

zezwolenia albo dokonania zgłoszenia, to Fundacja podejmie taką działalność wyłącznie po 

uzyskaniu takiej koncesji, zgody, licencji lub zezwolenia albo po dokonaniu zgłoszenia. 

Rozdział III  

Majątek Fundacji 

§ 5 

Majątek Fundacji stanowią: 

a) fundusz założycielski przekazany przez Fundatora i określony w akcie fundacyjnym, 

b) prawa majątkowe nabyte w toku działalności przez Fundację, w szczególności środki 

uzyskane z odsetek z lokat bankowych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, 

darowizn, spadków oraz innych źródeł dochodu. 



  

§ 6 

1. Działalność Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z jej przychodów, 

którymi są środki pochodzą pochodzące w szczególności z: 

a) darowizn, spadków i zapisów,  

b) dotacji i subwencji, 

c) zbiórek publicznych, 

d) lokat bankowych, nieruchomości i innych praw majątkowych, 

e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

2. Fundacja nie może: 

a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej członkowie, 

członkowie organów lub pracownicy 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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 warunkach 

preferencyjnych, 

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej 

członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 7 

1. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie 

celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

2. Przychody, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.  

§ 8 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy zakończy się 

w dniu 31 grudnia 2012 roku. 

Rozdział IV 



  

Organy Fundacji 

§ 9 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd. 

§ 10 

1. We wszystkich wypadkach, w których przepisy prawa lub postanowienia niniejszego 

statutu wymagają zgody lub innego aktu bądź czynności Fundatorów, zgoda lub inna 

czynność bądź akt wymagają jednomyślnego działania wszystkich Fundatorów. Dla 

uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to zawarcia umowy, o której mowa w § 17 ust. 1. 

2. Jeżeli jednak jeden z Fundatorów prześle drugiemu przesyłką pocztową za potwierdzeniem 

odbioru kserokopię podpisanego dokumentu zgody lub innego aktu bądź czynności wraz z 

zawiadomieniem, kiedy dokument ten został przez niego z zachowaniem ewentualnych 

wymogów formalnych podpisany, oraz wezwaniem do wypowiedzenia się co do tej zgody 

lub innego aktu bądź czynności, to udział drugiego z Fundatorów w udzieleniu zgody lub 

dokonaniu innego aktu lub podjęciu czynności jest zbędny, chyba że drugi z Fundatorów w 

terminie 21 dni od dnia pierwszej próby doręczenia przesyłki na jego adres wyśle 

pierwszemu z Fundatorów przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru swój pisemny, 

pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec tej zgody lub innego aktu bądź czynności; w 

razie niewyrażenia w ten sposób sprzeciwu za dzień udzielenia zgody lub dokonania innego 

aktu bądź podjęcia czynności uważa się 7. dzień po dniu, w którym powyższy termin 21 

dni upłynął. Dla uniknięcia wątpliwości przez dzień pierwszej próby doręczenia przesyłki 

rozumie się dzień doręczenia przesyłki albo dzień złożenia w skrzynce pierwszego awizo 

lub dokonania innej analogicznej przewidzianej przepisami czynności, którykolwiek z tych 

dni byłby wcześniejszy. 

3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2, winny być adresowane na adres wskazany przez danego 

Fundatora przy ustanowieniu Fundacji lub wskazany zgodnie z następnym zdaniem 

niniejszego ustępu 3. Zmiana adresu następuje przez wysłanie przez Fundatora, w sposób 

wskazany w ust. 2, oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zmianie 

adresu, przy czym zmiana staje się skuteczna 7. dnia po dniu, w którym wspomniany tam 

termin 21 dni upłynął.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości wysłanie przesyłki zgodnie z zasadami przewidzianymi w 

niniejszym paragrafie na adres, o którym mowa w ustępie 3, jest skuteczne bez względu na 

poprawność tego adresu; jeżeli adres jest nieaktualny, nieistniejący lub z innych względów 

wadliwy, to za dzień pierwszej próby doręczenia uważa się dzień, w którym próba ta 

miałaby miejsce, gdyby adres istniał i Fundator pod tym adresem mieszkał. 



  

§ 11 

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 członków.  

2. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 

3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony. 

4. Mandat członka Rady Fundacji powstaje w dniu wskazanym w akcie powołania lub, w razie 

niewskazania takiego dnia w akcie powołania, w dniu następującym po dniu powołania. 

5. Fundatorzy mogą powołać także siebie samych do Rady Fundacji. 

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 

a) członek Zarządu ani osoba pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

c) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Przed powołaniem przyszły członek Rady Fundacji składa pisemne oświadczenie, że nie 

zachodzą co do niego okoliczności wymienione w lit. a-c powyżej, oraz podaje swój adres 

poczty elektronicznej. Późniejsza zmiana tego adresu jest dopuszczalna. 

7. Fundatorzy mogą odwołać członka Rady Fundacji za zgodą wszystkich pozostałych 

członków Rady Fundacji, jeżeli utracili do niego zaufanie lub jeżeli zachodzą przeszkody 

prawne dla pełnienia przez niego funkcji członka.  

8. Mandat członka Rady Fundacji wygasa na skutek: 

a) śmierci, 

b) złożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, skierowanej do Fundacji 

rezygnacji, 

c) prawomocnego skazania za jedno z przestępstw, o których mowa w ust. 6 lit. b, lub 

utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

d) odwołania zgodnie z ust. 7. 

9. Mandat członka Rady Fundacji wygasa ponadto w innych wypadkach, jeżeli przepisy 

prawa tak stanowią. 

§ 12 

1. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybiera i odwołuje Rada 

Fundacji spośród swoich członków. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Posiedzenia odbywają 

się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. Posiedzenia Rady Fundacji mogą też zwołać 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, każdy z Fundatorów lub co najmniej 1/3 członków 

Rady Fundacji.  



  

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji winno zostać wysłane każdemu członkowi 

Rady pocztą elektroniczną na co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem. 

Zawiadomienie wysłane na podany przez członka Rady adres poczty elektronicznej jest 

skuteczne bez względu na to, czy adres ten jest poprawny i czy doręczenie na ten adres jest 

możliwe. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego 

nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Jeżeli także 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji nie jest obecny na posiedzeniu, to posiedzenie 

prowadzi najstarszy wiekiem spośród obecnych członków Rady Fundacji. 

5. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co 

najmniej połowy członków Rady Fundacji.  

6. Protokoły z posiedzeń Rady Fundacji sporządza i podpisuje ten spośród jej członków, który 

prowadził posiedzenie. 

7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w Warszawie albo w Krakowie, a w innej 

miejscowości tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę. 

Posiedzenia mogą też odbywać się w trybie wideokonferencji lub telekonferencji. 

8. Rada Fundacji może podejmować uchwały także w trybie obiegowym; w takim wypadku 

podjęcie uchwały wymaga złożenia podpisów wyrażających zgodę na uchwałę przez 

wszystkich członków Rady. 

9. W posiedzeniach Rady mogą brać udział bez prawa głosu osoby zaproszone przez członka 

Rady uczestniczącego w posiedzeniu, chyba że obrady dotyczą spraw osobowych lub że 

większość obecnych członków Rady postanowi inaczej. 

10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie bez prawa żądania zwrotu 

kosztów związanych z pełnioną funkcją. 

§ 13 

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach 

jej działalności.  

2. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do 

żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od członków Zarządu. 

3. Rada Fundacji:  

a) rozpatruje i zatwierdza przygotowane przez Zarząd sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie z działalności; sprawozdanie merytoryczne 

i sprawozdanie z działalności mogą stanowić jeden dokument (jedno sprawozdanie), 

jeżeli nie narusza to przepisów prawa, 

b) reprezentuje Fundację przy zawieraniu umów i dokonywaniu innych czynności 

prawnych z członkami Zarządu; w takim wypadku umowę zawiera lub czynności 



  

dokonuje członek Rady Fundacji upoważniony do tego uchwałą Rady Fundacji 

wyrażającą zgodę na zawarcie umowy lub dokonanie czynności, 

c) ocenia pracę Zarządu i decyduje o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu, 

d) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, jeśli taki obowiązek 

wynika z przepisów prawa lub Rada postanowi poddać sprawozdanie finansowe 

badaniu mimo braku takiego obowiązku. 

4. Zgody Rady Fundacji wymaga: 

a) utworzenie lub likwidacja oddziału lub innej terenowej jednostki organizacyjnej, 

b) zawarcie, rozwiązanie, zmiana lub wypowiedzenie umowy spółki cywilnej lub spółki 

handlowej, a także nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce, 

c) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także ustanowienia ograniczonego 

prawa rzeczowego na należącej do Fundacji nieruchomości lub udziale w 

nieruchomości lub na przysługującym Fundacji prawie użytkowania wieczystego lub 

udziale w takim prawie, 

d) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki lub kredytu, udzielenie poręczenia lub gwarancji 

albo zlecenie udzielenia pożyczki, kredytu, poręczenia lub gwarancji, a także 

wystawienie lub poręczenie czeku lub wystawienie, przyjęcie lub poręczenie weksla 

oraz przyjęcie przekazu, 

e) zawarcie umowy zobowiązującej do dokonania jednej z czynności wymienionych w lit. 

b-d powyżej lub umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia takiej umowy, 

f) dokonanie czynności prowadzącej do rozporządzenia prawem lub powstania 

zobowiązania, jeżeli łączna wartość świadczeń Fundacji wynikających z tej czynności 

przekracza 30.000,00 złotych, a w wypadku zawierania umów na czas oznaczony 

przekraczający rok lub na czas nieoznaczony, jeżeli łączna wartość świadczeń Fundacji 

za rok trwania umowy przekracza tę kwotę. 

5. Dla wspierania i promowania celów Fundacji Rada Fundacji może powołać Radę 

Programową oraz Konwent Ambasadorów, które będą wówczas stanowić ciała doradcze 

Rady Fundacji oraz Zarządu. Zasady powoływania i odwoływania członków oraz 

działalności tych ciał określa Rada Fundacji w odrębnym regulaminie. Członkowie tych 

ciał pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do żądania zwrotu kosztów za pełnienie 

swoich funkcji. 

§ 14 

1. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków. 

2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą odwołać członka 

Zarządu w każdym czasie; odwołanie nie wymaga uzasadnienia. 



  

3. Fundatorzy mogą wyznaczyć jednego z członków Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać wyznaczenie w każdym czasie; odwołanie nie wymaga 

uzasadnienia. 

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 

5. Fundatorzy mogą powołać także siebie samych do Zarządu, a także wyznaczyć jednego z 

Fundatorów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, jeżeli powołany do Zarządu Fundator 

nie jest członkiem Rady Fundacji. 

6. Członkiem Zarządu nie może być: 

a) osoba, której przynależność do Zarządu wiązałaby się z naruszeniem § 11 ust. 6 lit. a, 

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

c) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Przed powołaniem przyszły członek Zarządu składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą 

co do niego okoliczności wymienione w lit. a-c powyżej. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek: 

a) odwołania przez Fundatorów, 

b) śmierci, 

c) złożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, skierowanej do Rady Fundacji 

lub jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego rezygnacji, 

d) prawomocnego skazania za jedno z przestępstw, o których mowa w ust. 6 lit. b, lub 

utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

8. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto w innych wypadkach, jeżeli przepisy prawa tak 

stanowią. 

§ 15 

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

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji ani Fundatorów. 

3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie 

albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

4. Członkowie Zarządu są związani statutem Fundacji. Dla uniknięcia wątpliwości plany 

finansowe oraz działania mogą mieć charakter ramowy; nie jest konieczne wymienianie w 

nich konkretnych projektów ani wydatków.  

5. Dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności Fundacji wymaga 

uprzedniej uchwały Zarządu; to samo dotyczy czynności, co do której swój sprzeciw zgłosił 

jeden z członków Zarządu. Jednakże uchwała nie jest wymagana, jeżeli czynności dokonają 



  

wszyscy członkowie Zarządu łącznie; w tym wypadku dokonanie czynności uważa się za 

równoznaczne z przyjęciem uchwały Zarządu o jej dokonaniu.  

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu; posiedzenia Zarządu odbywają się w Krakowie, a w 

innej miejscowości tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę; 

posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji lub wideokonferencji; 

uchwały zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu, o ile został wyznaczony. Uchwały Zarządu mogą zapaść także bez 

odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na 

postanowienie, która ma być podjęte; zgoda winna zostać wyrażona pod rygorem 

nieważności na piśmie, faksem, mailem lub w innej formie, która zapewnia utrwalenie 

treści oświadczenia. 

Rozdział V 

Zmiana statutu Fundacji 

§ 16 

1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zgody Fundatorów. Uchwała Rady Fundacji zmieniająca statut wymaga większości 2/3 

głosów wszystkich członków Rady Fundacji. 

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do zmiany celów Fundacji (§ 3 ust. 1). Jednakże w 

takim wypadku zgodę muszą wyrazić wszyscy członkowie Rady Fundacji oraz wszyscy 

członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do zmiany § 3 ust. 2 

ani § 3 ust. 3; zmiana taka następuje w trybie określonym w ust. 1. 

3. Jednakże nie jest dopuszczalna zmiana niniejszego § 16 statutu ani inna zmiana 

modyfikująca zasady dokonywania zmian niniejszego statutu, chyba że i w zakresie w 

jakim zmiana taka jest obowiązkiem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Rozdział VI 

Fundatorzy 

§ 17 

1. Fundator może przenieść wszystkie uprawnienia związane ze statusem Fundatora na inną 

osobę fizyczną, jeżeli Rada Fundacji wyrazi na to zgodę. Przeniesienie wymaga zawarcia 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności między dotychczasowym a nowym 

Fundatorem, a umowa musi zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Rada 

Fundacji udzieli zgody na przeniesienie zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji. 

Umowa nie może przewidywać jakichkolwiek świadczeń na rzecz dotychczasowego 

Fundatora lub osób innych niż Fundacja. Uchwała Rady Fundacji o wyrażeniu zgody 



  

wymaga większości 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. Zgoda musi odnosić 

się do zawartej wcześniej umowy, której kopia winna stanowić załącznik do uchwały Rady 

Fundacji. Naruszenie powyższych warunków powoduje, że umowa nie wywoła skutku w 

postaci przejścia uprawnień Fundatora. 

2. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych 

Rada Fundacji w drodze uchwały wyznacza osobę, na którą przejdą wszystkie uprawnienia 

dotychczasowego Fundatora związane ze statusem Fundatora. Uchwała wymaga zgody 

wszystkich członków Rady Fundacji i może zostać podjęta wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody przyszłego Fundatora. Z chwilą podjęcia uchwały uprawnienia Fundatora 

przysługują wyznaczonej osobie. Jeżeli Rada Fundacji w terminie 6 miesięcy od dnia 

śmierci Fundatora nie wyznaczyła nowego Fundatora, to dla wyznaczenia Fundatora 

wystarcza większość 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. Jeżeli w terminie 

roku od dnia śmierci Fundatora uprawnienia Fundatora nie przeszły na mocy niniejszego 

ustępu na wyznaczoną przez Radę Fundacji osobę, to Fundacja z mocy prawa przechodzi 

w stan likwidacji. 

3. Do osoby, na którą przeszły uprawnienia Fundatora zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, 

postanowienia statutu o Fundatorze stosuje się wprost. 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

§ 18 

1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zgody Fundatorów, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów 

wszystkich członków Rady Fundacji. 

2. Fundacja wchodzi w stan likwidacji także w wypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 zdanie 

ostatnie. 

§ 19 

1. Likwidatorami z mocy prawa są osoby będące członkami Zarządu w chwili wejścia 

Fundacji w stan likwidacji. 

2. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członków 

Zarządu, chyba że dalsze ustępy niniejszego paragrafu lub przepisy prawa stanowią inaczej; 

w szczególności liczba likwidatorów nie może być mniejsza niż 2. 

3. Jednakże likwidatorów powołują i odwołują nie Fundatorzy, tylko Rada Fundacji, a do 

składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie wszystkich 

likwidatorów działających łącznie. 

4. Likwidatorzy są zobowiązani dokonać wszelkich czynności związanych z zakończeniem 

prowadzonej przez Fundację działalności. 



  

§ 20 

W razie likwidacji Fundacji jej majątek przeznacza się na stypendia edukacyjne i socjalne dla 

młodzieży afrykańskiej.  

 

 

 


