
 
 

 

STATUT 

FUNDACJI PROKARTON  

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ProKarton”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 

a/ Elopak S.A. z siedzibą w Czosnowie, 

b/ SIG Combibloc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

c/ Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

zwanych dalej Fundatorami, na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza 

Sylwestra Grzebinogę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Hoża 5/7, lok. 28, w dniu 28 

kwietnia 2011 r.  

2. Fundacja używa logo „ProKarton”.  

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu. 

2. W swojej działalności Fundacja przestrzega prawa Rzeczpospolitej Polskiej i prawa Unii 

Europejskiej. Jest otwarta na współpracę z innymi podmiotami w kraju i za granicą, których cele 

są zbieżne z celami Fundacji, kierując się zasadami swobody konkurencji i zakazu dyskryminacji 

w stosunkach gospodarczych.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska. 

 

§ 4 

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

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  
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§ 5 

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

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do 

realizacji celów Fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Celami Fundacji są:  

a/ Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju zawartych w "Deklaracji z Rio”, przyjętej na 

Konferencji Narodów Zjednoczonych ”Środowisko i Rozwój”, która odbyła się w dniach od 3 do 

14 czerwca 1992 r., w szczególności w odniesieniu do rynku opakowań kartonowych do płynnej 

żywności; 

b/ Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa;  

c/ Ochrona środowiska naturalnego; 

d/ Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie odzysku i recyklingu 

odpadów po kartonach do płynnej żywności; 

e/ Popularyzacja idei zagospodarowania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych; 

f/ Wspieranie postępu technicznego w dziedzinie recyklingu opakowań kartonowych do płynnej 

żywności; 

g/ Wspieranie rozwoju systemu zagospodarowywania odpadów po kartonach do płynnej żywności; 

h/ Propagowanie i wspieranie stosowania opakowań kartonowych do płynnej żywności, jako 

opakowań produkowanych głównie z surowców odnawialnych, minimalizujących negatywne 

oddziaływanie na środowisko; 

i/ Stworzenie i propagowanie Karty Współpracy Środowiskowej, której celem jest formalne 

potwierdzenie przez sygnatariuszy Karty woli wspierania strategicznych działań mających na celu 

realizację misji Fundacji.  

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a/ działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą i wydawniczą na rzecz ochrony środowiska; 

b/ wspieranie instytucji oraz organizacji upowszechniających i realizujących idee zgodne z celami 

działania Fundacji; 

c/ prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa; informowanie o prawidłowym postępowaniu z 
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odpadami opakowaniowymi po płynnej żywności, możliwym wpływie takich odpadów 

opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi; 

d/ informowanie o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku kartonowych odpadów 

opakowaniowych po płynnej żywności; 

e/ inicjowanie i organizowanie w środkach masowego przekazu kampanii edukacyjnych na temat 

kartonowych opakowań do płynnej żywności, publikowanie ulotek i broszur informacyjnych, 

plakatów, organizowanie konkursów, konferencji oraz imprez o charakterze informacyjno-

edukacyjnym w zakresie opakowań do płynnej żywności; 

f/ prowadzenie wspólnych przedsięwzięć służących ochronie środowiska z władzami 

samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w celu prawidłowego 

wykorzystywania pokonsumpcyjnych kartonowych odpadów opakowaniowych.  

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, 

prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową kulturalną lub gospodarczą w 

zakresie ochrony środowiska, w tym szczególności zagospodarowania pokonsumpcyjnych odpadów 

opakowaniowych.  

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Fundacja może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w następujących 

obszarach: 

a/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami; 

b/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami; 

c/ Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  

d/ Działalność portali internetowych; 

e/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

f/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 

g/ Badanie rynku i opinii publicznej; 

h/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim; 
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i/ Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura; 

j/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. 

3. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) 

z jej Funduszu założycielskiego. 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

a/ darowizn, spadków, zapisów; 

b/ dotacji i subwencji oraz grantów; 

c/ wpłat od organizacji odzysku odpadów opakowaniowych po płynnej żywności; 

d/ dochodów z majątku Fundacji; 

e/ odsetek bankowych; 

f/ działalności gospodarczej. 

 

§ 11 

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

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

Sponsor Fundacji 

§ 12 

1. Tytuł Sponsora Fundacji może uzyskać producent opakowań kartonowych do płynnej żywności 

działający na rynku polskim, którego dotychczasowa i obecna działalność odzwierciedla i jest 

zgodna z misją, celami i zadaniami statutowymi Fundacji.  

2. Poprzez złożenie pisemnej Deklaracji sponsorskiej, podmiot ubiegający się wyraża życzenie 

długotrwałego wspierania misji, celów i zadań statutowych Fundacji poprzez dokonywanie na 

rzecz Fundacji regularnych darowizn w wysokości odpowiadającej wpłatom pozostałych 

Sponsorów i Fundatorów oraz zobowiązuje się przestrzegać przepisów statutu Fundacji, jej 
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regulaminów i kodeksów postępowania oraz postępować zgodnie z zasadami i wartościami 

wspieranymi przez Fundację, w tym w szczególności określonymi w § 3 ust. 2.  

 

§ 13 

1. Tytuł Sponsora Fundacji przyznaje Zarząd po złożeniu Deklaracji Sponsorskiej przez podmiot 

ubiegający się oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na przyznanie tytułu 

Sponsora Fundacji. 

2. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o tytuł Sponsora Fundacji spełnia warunki określone w 

§ 12, Rada Nadzorcza uchwałą wyraża zgodę na przyznanie podmiotowi ubiegającemu się tytułu 

Sponsora Fundacji. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza odmówi wyrażania zgody na przyznanie 

tytułu Sponsora Fundacji ze względu na to, iż w jej ocenie podmiot ubiegający się nie spełnia 

wymagań określonych w § 12, podmiot ten może odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do 

Rady Fundacji. Ostateczna decyzja w kwestii przyznania tytułu Sponsora Fundacji należy do 

Rady Fundacji, która uchwałą wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na przyznanie 

podmiotowi ubiegającemu się tytułu Sponsora Fundacji.  

3. W wyjątkowych okolicznościach Zarząd może po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, 

przyznać tytuł Sponsora Fundacji osobie fizycznej bądź prawnej lub jednostce organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej, innej niż określona w § 12 w ramach uznania jej 

dotychczasowych zasług we wspieraniu celów statutowych Fundacji. Uchwała Rady Nadzorczej 

musi zostać podjętą większością 2/3 głosów. 

4. Sponsor Fundacji ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie jego przedstawicielem w Radzie 

Fundacji.  

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 5, Sponsor Fundacji ma prawo wyznaczyć osobę, która 

będzie jego przedstawicielem w Radzie Nadzorczej.  

 

§ 14 

1. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji wygasa: 

a/ z chwilą śmierci lub likwidacji osoby prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej; 

b/ z chwilą zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na rynku producentów 

opakowań kartonowych do płynnej żywności w Polsce; 

c/ z chwilą złożenia Deklaracji o wystąpieniu, która powinna być pisemnie zgłoszona 

Zarządowi;  

d/ wskutek zaprzestania wspierania finansowego Fundacji przez okres 12 miesięcy; 

e/ wskutek odebrania tytułu: 

 z powodu działań przynoszących szkodę Fundacji; 
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 z powodu działań narażających Fundację na utratę dobrego imienia oraz zaufania; 

 z powodu nieprzestrzegania zobowiązań nałożonych na Sponsora Fundacji, 

zgodnie z § 12. 

3. Do odebrania tytułu Sponsora Fundacji potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w 

formie uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów, po uprzednim pozytywnym 

zaopiniowaniu decyzji o odebraniu tytułu Sponsora Fundacji przez Radę Fundacji.  

4. Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podejmuje uchwałę o odebraniu tytułu Sponsora 

Fundacji oraz zawiadamia właściwy podmiot o odebraniu tytułu Sponsora Fundacji. 

5. W razie utraty przez dany podmiot tytułu Sponsora Fundacji, osoby powołane przez tego 

Sponsora, jako jego przedstawiciele do Władz Fundacji, automatycznie tracą mandat.  

 

Władze Fundacji 

§ 15 

1. Władzami Fundacji są: 

a/ Rada Nadzorcza; 

b/ Zarząd; 

c/ oraz w przypadku jej powołania – Rada Fundacji 

2. Członkowie Rady Fundacji oraz Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

Rada Fundacji 

§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem nieobligatoryjnym, doradczym i opiniującym Fundacji.  

2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków.  

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z 

Fundatorów.  

4. Pozostałych członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy z grona osób 

zasłużonych dla sektora gospodarki żywnościowej, opakowaniowej i recyklingu. 

5. W przypadku przyznania tytułu Sponsora Fundacji, Sponsor ma prawo wskazać jedną osobę, 

która wejdzie w skład Rady Fundacji, jako jego przedstawiciel. 

6. Każdy z Fundatorów oraz Sponsorów Fundacji ma prawo do wyznaczenia jednej osoby, która 

będzie jego przedstawicielem w Radzie Fundacji.  

7. Powołanie członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub 

powiększenie składu Rady Fundacji, następuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej.  
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8. Odwołanie członka Rady Fundacji możliwe jest jedynie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach i następuje na mocy uchwały podjętej przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów. 

Rada Fundacji nie może pozbawić członkostwa w Radzie Fundacji przedstawiciela Fundatora.  

9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady. W przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci osoby 

wyznaczonej przez Fundatora bądź Sponsora Fundacji na jego przedstawiciela w Radzie 

Fundacji, Fundator bądź odpowiednio Sponsor Fundacji, ma prawo wyznaczyć inną osobę na 

swojego przedstawiciela.  

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

stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby 

w Radzie Fundacji wygasa samoczynnie.  

11. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. 

 

§ 17 

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

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

Zarządu, Fundatora bądź Sponsora Fundacji, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

statutu, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 18 

W przypadku powołania Rady Fundacji do jej zadań należy: 

a/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

b/ wydawanie rekomendacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez Fundację, w tym w 

szczególności w zakresie wspierania nowoczesnych technologii produkcji kartonów do płynnej 

żywności oraz zagospodarowywania pokonsumpcyjnych opadów po kartonach do płynnej 

żywności; 

c/ coroczna ocena działalności Fundacji pod kątem jej zgodności z celami statutowymi oraz 

wytycznymi dotyczącymi kierunków działalności. 

 

 

§ 19 
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W zakresie potrzebnym do wykonania jej zadań, Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od organów 

Fundacji przedstawienia sprawozdania z działalności Fundacji. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 20 

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

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. 

3. W skład Rady Nadzorczej na mocy statutu wchodzi przynajmniej po jednym przedstawicielu 

każdego z Fundatorów. W przypadku przyznania tytułu Sponsora Fundacji, Sponsor Fundacji ma 

prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. § 16 ust. 6 statutu stosuje się 

odpowiednio.  

4. Powiększenie lub zmniejszenie składu Rady Nadzorczej, następuje na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej. 

5. W przypadku, gdy ilość przedstawicieli Sponsorów Fundacji upoważnionych do członkostwa w 

Radzie Nadzorczej jest większa niż ilość wolnych mandatów do obsadzenia, Sponsorzy Fundacji, 

we własnym zakresie wyznaczają wspólnych przedstawicieli do Rady Nadzorczej. 

6. Fundator lub Sponsor ma prawo w każdym czasie odwołać członka przez siebie powołanego.  

7. W przypadku pisemnej rezygnacji, wygaśnięcia członkostwa lub śmierci osoby wyznaczonej 

przez Fundatora bądź Sponsora Fundacji na jego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, Fundator 

bądź Sponsor Fundacji mają prawo wyznaczyć inną osobę na swojego przedstawiciela. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Nadzorczej do Zarządu 

lub nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Nadzorczej wygasa.  

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady 

Nadzorczej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

10. Skład pierwszej Rady Nadzorczej oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

wskazują Fundatorzy w akcie założenia Fundacji.  

 

§ 21 

1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej dwa razy do roku. W sprawach pilnych uchwały Rady 

Nadzorczej mogą być podejmowane w formie pisemnej w trybie obiegowego zbierania głosów, 

przy czym dla ich ważności konieczne jest oddanie głosu przez przynajmniej połowę członków 

Rady Nadzorczej.  

2. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na 

zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu, Fundatora lub Sponsora. 
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3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 22 

Do zadań Rady Nadzorczej należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów Fundacji, w tym: 

a/ uchwalanie rocznych planów działania Fundacji; 

b/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 

c/ podejmowanie decyzji odnośnie zatrudnienia członków Zarządu i ich wynagrodzenia;  

d/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 

e/ ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium;  

f/ podejmowanie decyzji odnośnie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na przyznanie lub 

odebranie tytułu Sponsora Fundacji; 

g/ kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu; 

h/ nadzór nad działalnością Fundacji; 

i/ podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji; 

j/ w przypadku nieustanowienia Rady Fundacji – również zadania wymienione w § 18 statutu. 

 

§ 23 

1. Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

a/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji; 

b/ kontroli majątku i finansów Fundacji, w tym kontroli ksiąg rachunkowych oraz zlecania 

audytu Fundacji.  

2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Nadzorcza lub 

pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd  

§ 24 

1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób.  
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2. Członkowie Zarządu są powoływani na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, z 

zastrzeżeniem postanowień § 16 ustęp 10 oraz § 20 ustęp 8. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Zarządu.  

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż dwie kadencje. 

5. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. 

6. Odwołanie lub powołanie Zarządu w całości lub jego poszczególnych członków w trakcie trwania 

kadencji może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 2/3 głosów i 

tylko na okres pozostały do końca upływu dwuletniej kadencji poprzedniego Zarządu.  

7. Skład pierwszego Zarządu oraz pierwszego Prezesa Zarządu, wskazują Fundatorzy w akcie 

założenia Fundacji. 

 

§ 25 

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

2. Do zadań Zarządu należy:  

a/ realizacja rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

b/ sprawowanie bieżącego zarządu nad majątkiem Fundacji; 

c/ przyjmowanie subwencji i dotacji oraz obejmowanie w posiadanie darowizn, spadków i 

zapisów; 

d/ uchwalanie regulaminów działania Zarządu oraz pracy i płacy pracowników Fundacji; 

e/ występowanie z wnioskiem i opiniowanie w sprawach: zmian statutu Fundacji, połączenia 

z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji, składanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

f/ przyznawanie tytułu Sponsora Fundacji podmiotom, co do których Rada Nadzorcza 

uchwałą wyraziła zgodę na przyznanie tytuł Sponsora Fundacji oraz zawiadamianie o 

przyjęciu w poczet Sponsorów Fundacji; 

g/ odbieranie tytułu Sponsora Fundacji podmiotom, co do których Rada Nadzorcza wyraziła 

zgodę na odebranie tytułu Sponsora Fundacji oraz zawiadamianie o odebraniu tytułu 

Sponsora Fundacji. 

3. Gdy Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały 

Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W 

razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw z zakresu 

działalności Fundacji. 

5. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 
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Sposób Reprezentacji 

§ 26 

1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku, 

jeżeli Zarząd składa się z większej liczby członków Fundację reprezentuje Prezes Zarządu 

wspólnie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu, działających łącznie.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciągnięciem zobowiązania 

majątkowego o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagają dla 

swej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.  

 

Zmiana Statutu 

§ 27 

Zmiany statutu, w tym zmiany celów Fundacji, dokonuje Rada Nadzorcza. Jeżeli została powołana Rada 

Fundacji, Rada Nadzorcza powinna uprzednio uzyskać opinię Rady Fundacji. 

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 28 

Połączenie z inną fundacją może nastąpić tylko, jeżeli jest celowe dla efektywnego realizowania celów 

Fundacji, a cele obu fundacji nie są sprzeczne.  

 

§ 29 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwą jest Rada Nadzorcza, przy czym jej decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały. Jeżeli została powołana Rada Fundacji, uchwała dla swej skuteczności 

wymaga pozytywnej opinii Rady Fundacji.  

 

Likwidacja Fundacji 

§ 30 

1. Każdy z Fundatorów jest uprawniony do zaprzestania wspierania działalności Fundacji i 

powstrzymania się od wykonywania funkcji powierzonych Fundatorowi na mocy niniejszego 

statutu. 

2. Fundator, który zamierza powstrzymać się od pełnienia funkcji Fundatora powinien powiadomić 

o tym w formie pisemnej pozostałych Fundatorów oraz Zarząd Fundacji co najmniej dwa miesiące 

przed końcem roku kalendarzowego. 
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3. W razie zaprzestania wykonywania przez Fundatora powierzonych mu funkcji, Rada Nadzorcza 

podejmie decyzje co do dalszego istnienia Fundacji lub postawienia jej w stan likwidacji oraz ustali 

zasady uzupełnienia składu organów Fundacji. 

 

§ 31 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

 

§ 32 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały. Jeżeli została 

powołana Rada Fundacji, uchwałę należy powziąć po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.  

2. W razie likwidacji Fundacji, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przekazaniu pozostałych po 

likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do 

celów Fundacji. 

 

Statut został przyjęty i zatwierdzony do stosowania w dniu 28 listopada, 2016r. 

 


