Kancelaria N o t a r i a l n a
NOTARIUSZ Michał Smolski
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
tel./fax : 32 227-82-65; tel. kom. 502-45-31-31
NIP 646-262-16-04

WYPIS
Repertorium A numer 2354/2020
AKT NOTARIALNY
Dnia szóstego października dwa tysiące dwudziestego roku (06-10-2020 r.) w siedzibie
Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ulicy Budowlanych 35, przed notariuszem Michałem
Smolskim stawił się Pan: -------------------------------------------------------------------------------------------------Adam Krzysztof SORNEK, syn Franciszka i Marii, dowód osobisty: CEG189079, PESEL:
78091716975,-------------------------------------------------------------------------------------------------------według oświadczenia zamieszkały: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 15/2. ----------------------Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego, którego serie i numer
wpisano wyżej. Stawający oświadcza, iż używa jedynie pierwszego z imion. -------------------------------OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI
§
Adam SORNEK, zwany dalej Fundatorem oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą
Ambicje.org zwana dalej Fundacją, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity
z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688). -----------------------------------------------------------------§
Celem Fundacji jest: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1) działalność naukowa i naukowo-techniczna,
2) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
3) działalność kulturalna,
4) działalność w zakresie kultury ﬁzycznej i sportu,
5) działalność z zakresu dobroczynności i wspierania inicjatyw społecznych na rzecz
dobroczynności,
6) działalność z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej.

§
Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- taksę notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 272) w kwocie 1,00 zł (jednego złotego), ----------------------------------------------------------------------- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) - 23 %
od kwoty 1 zł, czyli 0,23 zł (zero złotych i dwadzieścia trzy grosze). ------------------------------------------Razem pobrano kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze). ---------------------------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich
pobrania zostaną podane na każdym z nich. ------------------------------------------------------------------------AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.
Kancelaria N o t a r i a l n a
NOTARIUSZ Michał Smolski
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
tel./fax : 32 227-82-65; tel. kom. 502-45-31-31
NIP 646-262-16-04

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.
Repertorium A nr ______/2020
Kancelaria Notarialna Notariusz Michał Smolski, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. ------------------------Dokument ten jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału. ---------------------------------------------Pobrano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) taksę notarialną na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
272) w kwocie 6,00 zł (sześciu złotych), -----------------------------------------------------------------------b) podatek na podstawie art. 15,19,29,41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) według stawki VAT 23% w kwocie
1,38 zł (jednego złotego i trzydziestu ośmiu groszy).-------------------------------------------------------Razem pobrano 7,38 zł (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy). -----------------------------------Tychy, dnia 13 października 2020. -------------------------------------------------------------------------------Wypis wydano:
Michał Smolski
NOTARIUSZ

§
Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa. --------------------------------------------------------------§
Na realizacje celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości
1.500,00 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych), która to kwota stanowić będzie fundusz
założycielski Fundacji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------§
Notariusz poinformował Fundatora, iż Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do
Krajowego Rejestru Sądowego. ----------------------------------------------------------------------------------------§
1. Koszty wynikające z tego aktu ponosi Fundator. ----------------------------------------------------------------2. Wypisy tego aktu należy wydawać Fundatorowi i Fundacji w dowolnej ilości. ---------------------------
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STATUT Fundacji Ambicje.org
(tekst jednolity z dnia 7-02-2022
uwzględniający uchwały o zmianie statutu z dnia 18-11-2020 r., 18-12-2020 r., 14-02-2022 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Ambicje.org zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Fundatora: Adama Sornka (Sornek)
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, innych właściwych przepisów oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest organizacją apolityczną, neutralną światopoglądowo i nie wiązaną z żadnym
wyznaniem oraz religią.
§2
Z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy posiada ona osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą Fundacji jest Otwock. Fundacja działa pod adresem: Michała Elwiro Andriollego 22a,
05-400 Otwock
§4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
3. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady w kraju lub
za granicą.
4. Fundator w drodze uchwały podejmuje decyzje o utworzeniu lub o likwidacji w kraju lub zagranicą
jednostek organizacyjnych fundacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
sposób powoływania władz oraz ich kompetencji określa regulamin podjęty przez Zarząd w drodze
jednomyślnej uchwały.
§5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§7
W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe
z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego
kontrahentów zagranicznych.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§9
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej jej nazwę
i siedzibę.
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Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celem Fundacji jest:
1) działalność naukowa i naukowo-techniczna,
2) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
3) działalność kulturalna,
4) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) działalność z zakresu dobroczynności i wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności,
6) działalność z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej.
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1) działanie na rzecz twórczego i harmonijnego rozwoju osobistego, psychologicznego, społecznego,
prawnego, fizycznego i duchowego prowadząc w tych kierunkach działalność oświatową i
edukacyjną,
2) podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej i duchowej,
3) edukację i działalność artystyczną,
4) edukację i działalność społeczną,
5) promowanie zdrowego stylu życia w tym wszelakich technik mindfulness,
6) promowanie rozwoju człowieka,
7) promowanie rozwoju rodziny pojmowanej jako kluczowe miejsce rozwoju i wzrastania wszystkich
jej członków oraz wspieranie instytucji i organizacji działających w obszarze rozwoju dzieci i rodziny:
a) upowszechnianie i propagowanie działań o charakterze oświatowym, edukacyjnym,
pedagogicznym, terapeutycznym, rozwojowym, kulturalnym i informacyjnym na rzecz
wszechstronnego wsparcia i poprawy funkcjonowania rodzin oraz osób pracujących w środowisku
rodziny,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym
rodzinnej turystyki i rekreacji,
c) upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka,
d) upowszechnianie i rozwój wiedzy oraz kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych,
e) rozwój postaw społecznych,
f) przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom, niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy
g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
8) upowszechnianie i rozwój wszelkich form i metod stymulujących myślenie twórcze oraz
kreatywność,
9) wspieranie i promowanie edukacji technicznej, kulturalnej, artystycznej i ekologicznej, rozwijanie
wiedzy i umiejętności w tym zakresie,
10) wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych,
11) promowanie wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży
i dorosłych,
12) propagowanie rozwoju umiejętności wychowawczych, opiekuńczych i postawy odpowiedzialnego
rodzicielstwa,
13) wzmacnianie mężczyzn w roli aktywnego ojca,
14) propagowanie dialogu, komunikacji, terapii rodzinnej, psychoterapii, mediacji, art-coachingu
i arteterapii jako dróg wyjścia rodziny z kryzysu,
15) propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
16) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego,
17) upowszechnianie coachingu i arteterapii w pracy z rodziną i osobami z jej środowiska,
18) Inicjowanie, wspieranie i promowanie wszelkich działań rozwijających pozytywne postawy wobec
kształtowania więzi międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku,
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19) Inicjowanie i popularyzowanie wypoczynku, turystyki, aktywnych form spędzania czasu, obozów
rozwojowych,
20) Inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom wykluczonym bądź zagrożonym
wykluczeniem społecznym, edukacyjnym lub cyfrowym,
21) Inicjowanie, promowanie, tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
metod i standardów pracy w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
22) inicjowanie działań na rzecz rozwoju oraz podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych
i zawodowych pracowników ze środowiska rodziny,
23) profesjonalizację współpracy z instytucjami publicznymi, z osobami fizycznymi i podmiotami
gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą
24) profesjonalizację współpracy ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi,
instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą
i bezrobociem, uzależnionym lub w kryzysie,
25) rozwój i upowszechnianie wolontariatu, organizację i promocję wolontariatu,
26) rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej prowadzenia organizacji pozarządowej, edukację
i doradztwo w tym zakresie oraz profesjonalizację sektora organizacji pozarządowych.
27) organizowanie, finansowanie i wspieranie działań edukacji nieformalnej i pozaformalnej,
28) organizowanie warsztatów praktycznych i teoretycznych,
29) organizowanie, wpieranie oraz finansowanie szkoleń, kursów, wykładów, grup dyskusyjnych,
konferencji, zjazdów, imprez kulturalnych, spotkań autorskich, seminariów, happeningów,
performance, koncertów, form teatralnych, psychodramy, wystaw, galerii, prezentacji oraz wszelkich
innych form oddziaływania edukacyjnego i kulturalnego,
30) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
31) edukację artystyczną (taniec, muzyka, teatr, film, malarstwo, rękodzieło itp.),
32) tworzenie form audialnych, wizualnych oraz audiowizualnych,
33) prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
34) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie idei i celów Fundacji,
35) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami: państwowymi
i samorządowymi, a także z instytucjami prywatnymi, wyznaniowymi, biznesem, z instytucjami kultury,
placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi,
36) działania bezpośrednie lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym
obszarze,
37) wykorzystanie nowych mediów ułatwiających realizację celów Fundacji,
38) udzielanie stypendiów, dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym
osobom fizycznym oraz prawnym na realizację ich działań, o ile są one zgodne z celami Fundacji,
39) kształtowanie postaw i opinii społecznych,
40) realizację i prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych, oświatowych,
profilaktycznych, terapeutycznych, coachingowych i informacyjnych wspomagających wszechstronny
rozwój człowieka,
41) prowadzenie różnorodnych form rozwoju, wsparcia i pomocy dla dorosłych, dzieci i młodzieży
takich jak: grupy rozwojowe, superwizja, coaching, warsztaty, treningi, psychoedukacja,
psychoterapia, socjoterapia, zajęcia arteterapeutyczne, art-coaching, grupy wsparcia, streetworking,
networking, partyworking,
42) prowadzenie edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży oraz edukacji ustawicznej dorosłych,
w tym tworzenie i wdrażanie programów oraz wypracowywanie innowacyjnych metod i standardów
w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,
43) prowadzenie edukacji technicznej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
44) wypracowanie metod i standardów edukacyjno - szkoleniowych związanych z pracą z rodziną –
podnoszenie kompetencji i umiejętności osób realizujących działania Fundacji poprzez udział w
szkoleniach, warsztatach, treningach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych i innych
podobnych formach edukacyjnych,
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45) utworzenie i prowadzenie ośrodka rozwoju i wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
tworzenie miejsc spotkań i edukacji dla rodzin,
46) organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wyjazdów, wycieczek, w celu wymiany,
zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o edukacji i wychowania dzieci oraz edukacji i
kształcenia rodziców,
47) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu przestrzeganie praw dziecka,
48) organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie i realizowanie inicjatyw
na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego,
49) organizowanie obozów terapeutycznych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i rozwojowych,
50) realizowanie i rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej,
51) prowadzenie działalności wystawienniczej oraz gromadzenie księgozbiorów,
52) organizowanie imprez charytatywnych,
53) organizowanie imprez tematycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
54) udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z misją
Fundacji.
Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.
3. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jej zawieszenia, zakończenia
i przedmiotu działalności podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej zarząd dokona zgłoszenia
tego faktu w KRS.
§ 12.
1. Fundacja może realizować swoje cele statutowe w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane
wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
2. W celu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia
swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu
w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań
publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział
w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
4.W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także
przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać (również finansowo) działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich
możliwości.
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Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset
złotych) oraz inne mienie nabyte w toku działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
4. Majątek fundacji stanowić będą nieruchomości, ruchomości, inne mienie, środki finansowe, a także
prawa autorskie i pokrewne nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność
statutową.
§ 14
1.Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji osób fizycznych i prawnych,
b) odsetek bankowych, z funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych organizowanych
zgodnie z znajdującymi do nich zastosowanie przepisami prawa,
d) papierów wartościowych,
e) praw majątkowych, pożytków i dochodów z tych praw,
f) działalności gospodarczej, jeśli Fundacja ją prowadzi,
g) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Fundacji.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. Cały dochód Fundacji pochodzący ze
źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.
§ 15
Przyjęcie przez Fundację spadku może nastąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga zgody Prezesa
Zarządu Fundacji wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 16
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku
do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub
członkowie władz 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, kurateli (zwanych dalej „osobami
bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do
osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na
warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego
celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz
Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy,
członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział IV
Zarząd Fundacji i Fundator
§ 17
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Fundator.
§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku
zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku
Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji i
powoływany jest na okres 5 lat. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji. Członkiem Zarządu
Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Cały zarząd jak i poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje Fundator w drodze
jednomyślnej uchwały, który określa funkcje, które mają być pełnione przez poszczególnych członków
zarządu. Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, zaś Prezesem pierwszego Zarządu Fundacji jest
Fundator, który kieruje całokształtem działalności Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz jak i w
stosunkach wewnętrznych.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu
oraz odwołania przez Fundatora.
5. Prezes kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go członek zarządu wybrany
spośród pozostałych członków w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
w przypadku gdy Fundacja zatrudnia pracowników.
7. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym, że nie rzadziej aniżeli raz w roku.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji – w związku z
powołaniem do tego organu - wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków
poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia
i zasady zwrotu wydatków określa drogą uchwały Zarząd Fundacji.
9. Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą nawiązać z Fundacją stosunek pracy lub inny stosunek
o charakterze cywilnoprawnym lub organizacyjnym (powołanie na funkcję). Wszelkie umowy
z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji. Umowy z Prezesem Zarządu w imieniu Fundacji zawiera
jeden z Fundatorów, a w przypadku, gdy Prezesem Zarządu jest fundator, pełnomocnik Fundacji
powołany przez Zarząd.
10. Posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane.
11. Uchwały Zarządu wieloosobowego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Głosowanie tajne
odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
12. Szczegółowe zasady działania Zarządu, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala
regulamin zatwierdzony przez Fundatora. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mają
zapewnioną możliwość oddania głosu oraz zostali powiadomieni o posiedzeniu.
13. Fundator posiada w Fundacji wyłącznie kompetencje wynikające z postanowień niniejszego Statutu
oraz te, które wynikają przepisów prawa.
§ 19
1. Do zakresu działań Zarządu należy:
1) określenie głównych kierunków działania Fundacji,
2) dokonywanie zmian Statutu i celów działania Fundacji,
3) uchwalanie budżetu i rocznych planów działalności,
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4) podejmowanie uchwał o przynależności w innych organizacjach,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
6) decydowanie w innych sprawach Fundacji,
7) kontrolowanie działalności Fundacji,
8) kierowanie bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Fundacji,
9) zarządzanie majątkiem Fundacji,
10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
11) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania innych zobowiązań,
12) organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
13) uchwalanie regulaminów,
14) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
§ 20
Zarząd co roku do dnia 31 marca jest zobowiązany przedłożyć Fundatorowi sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy z działalności Fundacji. Na zasadach określonych
w przepisach prawa i w terminach tam wskazanych Zarząd składa sprawozdania właściwym organom
administracji rządowej lub samorządowej.
Rozdział V
Postanowienia Końcowe
§ 21
1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich
członków zarządu.
2. Uprawnienia i kompetencje Fundatora określone statutem wygasają z chwilą jego śmierci, co
oznacza, iż od tej chwili do skuteczności danej czynności opisanej w statucie nie jest potrzebna zgoda,
zatwierdzenie czy też inny akt Fundatora.
§ 22
1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd, w uzgodnieniu z Fundatorem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd wyznacza likwidatorów, określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji. Środki finansowe i majątek pozostały
po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatorów na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.
3. O ile uchwała o rozwiązaniu nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.
Dnia 14-02-2020 r.
Fundator Adam Sornek
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