STATUT
FUNDACJI GRACJANY PAWLAK
(z dnia 23.01.2020 roku)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Fundacji
1. Fundacja Gracjany Pawlak, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Gracjanę Pawlak, zwaną dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Kazimierza Szyszko w
Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 33/1, w dniu 23.01.2020 roku; repertorium A nr 289/2020,
działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja będzie używać nazwy pełnej Fundacja Gracjany Pawlak oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
Siedziba oraz teren działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja jest apolityczna i areligijna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie,
narodowe, społeczne, służące zdrowiu, szczęściu i wolności każdego człowieka oraz dobru przyrody.
§3
Czas trwania Fundacji
Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.
§4
Organ nadzorujący Fundację
1. Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest minister właściwy do
spraw zdrowia.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§5
Odznaczenia
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Cel działania Fundacji
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1. Celami głównymi Fundacji są:
a) promocja i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego,
b) popularyzowanie rozwoju osobistego i rozwoju przedsiębiorczości,
c) wspieranie wszelkich działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
d) działalność na rzecz kultury i sztuki,
e) działalność charytatywna i dobroczynna.
2. Pozostałymi celami Fundacji są:
a) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
b) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
c) aktywizacja zawodowa,
d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
e) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) kultura fizyczna i sport,
g) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób chorych i niepełnosprawnych,
h) wspieranie wolontariatu,
i) wypoczynek dzieci i młodzieży,
j) turystyka i krajoznawstwo.
§7
Formy realizacji celów Fundacji
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a) organizację akcji charytatywnych i przekazywanie środków dla osób potrzebujących pomocy i
podmiotów realizujących podobne wartości,
b) działalność publicystyczną i wydawniczą,
c) wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, rozwojowe,
terapeutyczne, medyczne, obywatelskie, sportowe, turystyczne itp.
d) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami
ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty
polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski, przekazany przez
Fundatora w Akcie Fundacyjnym.
2. Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§9
Przychody Fundacji
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) majątku Fundacji,
c) dotacji i subwencji,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek,
f) odpłatnej działalności statutowej.
2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
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3.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
oraz bieżące koszty prowadzenia działalności takie jak: wynajęcie lokalu, sprzęt i materiały biurowe,
wynagrodzenie dla pracowników i zarządu, obsługa prawna, księgowa itp.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 10

1.
2.
3.
4.

Organem Fundacji jest Zarząd.
Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieokreślony.
Zarząd działa z powołania lub w ramach stosunku pracy.
Zarząd Fundacji, po rozwinięciu swojej działalności, może powołać inne organy, w tym Radę
konsultacyjno-doradczą.
§ 11

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich
czynnościach.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z jednego członka Zarządu, pełni on funkcję Prezesa
Zarządu.
4. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków Zarządu, pełnią oni funkcję
Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych zgodnie z zapisami § 14.
5. Zarząd Fundacji może pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje, ze środków własnych Fundacji,
jednak nie wyższe niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 12
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
b) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
c) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie
równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 13
Sposób reprezentacji
1. W przypadku jednoosobowego zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku wieloosobowego zarządu do:
a) składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań do kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych uprawniony jest samodzielnie
Prezes lub Wiceprezes Zarządu,
b) składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań powyżej kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych uprawnieni są dwaj
Członkowie Zarządu działający łącznie.
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§ 14
Wybór i odwołanie członków Zarządu
1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji lub śmierci członka Zarządu lub odwołania
przez Prezesa Zarządu.
3. W przypadku śmierci członka Zarządu Fundacji, odwołania lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,
na zwolnione miejsce Zarząd Fundacji może powołać nowego członka, co czyni w formie uchwały.
§ 15
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji może być powołana w każdym czasie przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Rada jest
organem konsultacyjno-doradczym Zarządu.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi realizacji przez Fundację celów statutowych.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą przynajmniej 2 osoby fizyczne, powoływane przez Zarząd na czas
nieokreślony. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Zarząd Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek rezygnacji członka, w razie jego śmierci lub na skutek
odwołania przez Zarząd Fundacji.
5. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie
rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać również Zarząd. W posiedzeniach Rady
Fundacji uczestniczy przynajmniej jeden z członków Zarządu w celu składania wyjaśnień. O posiedzeniu
Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji oraz członkowie Zarządu.
6. Rada Fundacji może być rozwiązana i zlikwidowana przez Zarząd Fundacji w każdym czasie.
§ 16
Demokratyczne zarządzanie
1. W sytuacji, gdy Fundacja zatrudnia pracowników, którzy nie wchodzą w skład Zarządu Fundacji, Zarząd
Fundacji jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z tymi pracownikami
informujące o działalności i sytuacji ekonomicznej fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie
kierunkach zmian.
2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają dyskusji na
zebraniu Zarządu. Zarząd jest zobowiązany przedstawić osobom zatrudnionym informację o
wykorzystaniu tych wniosków.
3. Przedstawiciel osób zatrudnionych niebędących członkami Zarządu posiada prawo głosu doradczego na
posiedzeniach Zarządu.
4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem Zarządu Fundacji i jest wybierany
bezwzględną większością głosów podczas zebrania osób zatrudnionych, w którym bierze udział co
najmniej połowa osób zatrudnionych niebędących członkami Zarządu Fundacji.
5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania
konsultacji z osobami zatrudnionymi, określa regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania Rady Pracowników na podstawie ustawy z
dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz.
550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz z 2009 r. poz. 805).
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI
§ 17
1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
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2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów
realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organa oraz określić ich kompetencje.
ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów
statutowych.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.
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