
STATUT

           Fundacji Świat bez Barier 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja Świat bez Barier, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Pana Mariusza Trzeciaka,

zwanego dalej „Fundatorem” w dniu 30 kwietnia 2020 roku, na mocy oświadczenia woli złożonego

w formie aktu notarialnego sporządzonego przez: Notariusza Agnieszkę Kowal z Kancelarii Notarialnej

w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

2. Fundacja działa za zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

w niniejszym Statucie. 

§ 2

1. Siedzibą fundacji jest Przemyśl. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność

także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

2.  Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

§ 4

1. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków słowno-graficznych i graficznych.

2. Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawierać również znak

graficzny (logo) fundacji. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych

językach obcych. 

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

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

5. Fundacja może

a) tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki

kapitałowe, w tym nabywać akcje i udziały spółek;

b) przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej;

c) tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań.



Rozdział II Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 5

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków, zaś osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie na

realizację celów statusowych.

2. Celami Fundacji są:

1) działalność oświatowo – wychowawcza w zakresie wpierania edukacji i rozwoju kariery dzieci

i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie przebywających w domach dziecka

i ośrodkach wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych - szczególnie ruchowo, mająca na celu

podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. osób i zwiększenie szans na rynku pracy;

2) rozwój gospodarki i nauki - prowadzenie szkoleń i kursów na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w

domach dziecka i ośrodkach wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo,

w głównej mierze z obszarów języków obcych, programowania, projektowania, social media, fotografii,

bezpieczeństwa w internecie, umożliwiających odbycie praktyk i staży w firmach m. in . z branży

marketingowych, interaktywnych, reklamowych oraz software house;

3) podejmowanie działań zmierzających do stworzenia szans dla rozwoju zawodowego oraz zdobycia

doświadczenia zawodowego przez dzieci i młodzież przebywającą w domach dziecka i ośrodkach

wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo, w zakresie umożliwiającym

znalezienie rentownej pracy;

4 ) świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie

dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych, osób

niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo oraz seniorów, zmierzające do wyrównywania szans tych osób

w społeczeństwie oraz poprawy sytuacji życiowej tychże osób;

5) prowadzenie działalności wspomagającej edukację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

głównie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo oraz

seniorów z zakresu rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie

wśród tych osób nowych rozwiązań technicznych celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i

zwiększenia szans na rynku pracy, oraz poprawy jakości życia codziennego tychże osób;

6) podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie

aktywizacji zawodowej tychże osób mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, marginalizacji

społecznej, przemocy, patologiom społecznym, oraz wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;

7) zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz prowadzenie działalności promującej

zatrudnienie i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby wykluczone

społecznie, w zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji w społeczeństwie;

9)  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym;

10) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;



11) inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz wspierania lokalnej społeczności w procesie

edukacji dzieci i młodzieży;

12) działalność charytatywna;

13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;

15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

17) działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

18) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

19) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

20) promocja i organizacja wolontariatu; 

21) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

22) działalność na rzecz kultury, sztuki;

23) działalność na rzecz ochrony środowiska;

24) działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej;

25) działalność na rzecz ochrony zdrowia;

26) dobroczynność.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:       

1) prowadzenie szkoleń i kursów na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka i ośrodkach

wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo, w głównej mierze z zakresu

języków obcych, programowania, projektowania, social media, fotografii, bezpieczeństwa w internecie;

2) podejmowanie działań zmierzających do stworzenia szans dla rozwoju zawodowego oraz zdobycia

doświadczenia zawodowego przez grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez

organizację prelekcji, szkoleń, kursów, warsztatów, itp.;

3) stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami

społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób

wykluczonych społecznie;

4) nawiązanie współpracy z firmami m.in. z branży  marketingowych, interaktywnych, reklamowych oraz

software house, zainteresowanych organizacją praktyk i staży dla dzieci i młodzieży przebywających

w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych, dzieci niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo, którzy

uczestniczyli w realizowanych przez fundację warsztatach i kursach z zakresu języków obcych,

programowania, projektowania, social media, fotografii, bezpieczeństwa w internecie, itp.,  mających na celu

podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy tychże osób;



5) przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, szczególnie na drodze wyzwalania inicjatyw wśród

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie szkoleń i warsztatów z technik skutecznego

poszukiwania pracy, pisania CV, budowania wizerunku w mediach społecznościowych, itp.;

6) udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych w przedmiocie możliwości uzyskania dofinansowania na

założenie firmy oraz pomoc w wypełnieniu wniosków o przyznanie dofinansowanie do odpowiednich

instytucji – głównie PUP i PEFRON;

7) wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym, niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo oraz seniorów z zakresu nowych rozwiązań

technicznych, w tym w głównej mierze w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi

smartphone, szeroko rozumianej obsługi komputera, w tym korzystania z internetu, korzystania z video

rozmów, obsługi kont bankowych, zakładania i obsługi profilu zaufanego e-puap, realizacji zakupów on –

line,  zakładania i obsługi poczty e-mail, obsługi skypa i innych środków porozumiewania się na odległość,

uczestnictwa w grach i zabawach – również o charakterze edukacyjnym, korzystania z programów służących

do zdalnej nauki, a także innych możliwości wykorzystywania sieci Internet w celach edukacyjnych

i rozrywkowych;

8) zwiększanie świadomości społeczeństwa w przedmiocie możliwości zakładania Przedsiębiorstw

Społecznych oraz inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozbudzania aktywności

zawodowej osób wykluczonych społecznie;

9) świadczenie usług w zakresie nieodpłatnego prowadzenia warsztatów i zajęć dla osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo,

dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczych, klubów seniora, oraz innych ośrodków użyteczności

publicznej (np. świetlic środowiskowych);

10) tworzenie miejsc pracy, staży i przyuczenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11) prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu przez osoby

zagrożone wykluczeniem społecznym;

12) prowadzenie działań mających na celu przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem

oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

13) realizację działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób

niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo oraz seniorów;

14) współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest tożsamy z wybranymi celami fundacji;

15) wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez uczestnictwo w akcji „Szlachetna

paczka’, oraz organizację innych akcji mających na celu przekazywanie tym osobom paczek, potrzebnych

przedmiotów oraz podarunków/prezentów (głównie o charakterze edukacyjnym), w szczególności

w okresach świąt (w tym z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, itp.), wakacji i ferii;

16)organizowanie akcji społecznych,  kulturalnych oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, oraz

pozyskiwanie funduszy na te cele;



17) organizowanie zbiórek publicznych na cele fundacji, w tym na zakup niezbędnego sprzętu oraz

szkoleń/kursów/warsztatów - dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka

i ośrodkach wychowawczych, osób niepełnosprawnych – szczególnie ruchowo oraz seniorów;

18) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych prawnie źródeł,

19) uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami fundacji,

20) inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów fundacji.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych

o działalności zbieżnej z celami Fundacji.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi,

osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.

3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000, 00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych)

i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z powyższej kwoty (2 000,00 zł) część w wysokości

1 000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną

przez Fundację. 

2. Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów

uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) dochodów z majątku Fundacji,

2) wpłat osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

zarówno z kraju, jak i z zagranicy,

3) darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,

4) dotacji i subwencji oraz grantów,

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,                                                                                                    

6) dochodów z działalności gospodarczej fundacji, 

7) dochodów z akcji promocyjnych prowadzonych przez samą fundację i/lub przy udziale innych osób,

podmiotów,

8) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów

wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

9) dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych,

10) innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.



4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 9

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

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców  lub ofiarodawców.   

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

Fundacji.                                                                     

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd 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.

4. Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej

lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 10 000,00 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowane życzenie,

tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd lub Fundatora i ma charakter osobisty.

5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz

na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.

§ 10

1 . Całość nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie

na działalność statutową.

2. Zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie może być przeznaczony do podziału między

Fundatora, członków Zarządu i innych organów Fundacji oraz pracowników Fundacji. Zysk i nadwyżka

bilansowa Fundacji są przeznaczone na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz

w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną.

§ 11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych

00/100)  na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności PKD): 

1) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

2) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

3) 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem

4) 73.1 Reklama



5) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

6) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

7) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

8) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

9) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

10) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

5. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin

stanowiących przedmiot działania Fundacji, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie

lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 12

1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.

2 . Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną która

przyjmuje wykonywanie uprawnień fundatora.

3 . W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują jego

spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela. 

4. Do zakresu kompetencji Fundatora należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,

b) zawieszanie i odwieszanie członków zarządu w czynnościach,

c) przyjmowanie  sprawozdań z działalności fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych 

i udzielanie absolutorium członkom zarządu,

d) zatwierdzanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków fundacji,

e) dokonywanie zmian w statucie fundacji, w tym celów fundacji,

f) połączenie fundacji z inną fundacją lub dokonanie podziału fundacji,

g) likwidacja fundacji.

§ 13

1.  Zarząd składa się z jednej do pięciu osób.

2.  Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieoznaczony.

3. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator, przypisując jednocześnie pełnione funkcje w Zarządzie,

tj. odpowiednio Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu. 

4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie, oraz powołać nowych członków zarządu.

5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych może składać każdy Członek

Zarządu samodzielnie.



6. Oświadczenia woli w imieniu fundacji dotyczące spraw majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań,

przekraczających kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) składają dwaj Członkowie

Zarządu działający łącznie.

7. Fundator może być członkiem Zarządu fundacji.

8. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

9. Członkostwo w Zarządu Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji członka Zarządu Fundacji złożonej

Fundatorowi lub Zarządowi Fundacji, śmierci Członka Zarządu Fundacji lub odwołania przez Fundatora. 

10. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka

Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) niespełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

d) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

11. Odwołanego Członka Fundacji należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować

§ 14

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:                          

a) kierowanie bieżącą działalnością fundacji,        

b) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,       

c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,   

d) zatrudnienie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na 

ich wynagrodzenia i nagrody,

f) uchwalanie regulaminów,       

g) przestrzeganie i realizacja celów, zadań, i programów fundacji,           

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,      

i) tworzenie oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw,

j) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją

oraz likwidacji fundacji,

k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach (z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej) w formie uchwał – zwykłą

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.



7. Uchwały zarządu mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub

za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Pod nieobecność Prezesa Zarządu lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego Funkcji

Prezesa Zarządu,  wszystkie uprawnienia, kompetencje i obowiązki Prezesa Zarządu, przejmuje Wiceprezes

Zarządu.

9. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres

pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym

zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2. Wynagrodzenia Kadry zarządzającej (w tym Członków Zarządu) i wszystkich Pracowników jest

ograniczone limitami i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 16

1 . Fundacja działa na zasadach demokratycznych opartych na zasadzie partycypacji pracowników.

Pracownicy Fundacji mają uprawnienia konsultacyjno-doradcze przy wdrażaniu zadań związanych z celami

działalności Fundacji. Pracownicy biorą czynny udział w działalności Fundacji i mają prawo dzielić się

własnymi sugestiami na temat ich realizacji. Fundacja, będąc przedsiębiorstwem społecznym, zachęca

pracowników do współzarządzania, m.in. poprzez prawo głosu i prawo oceny podejmowanych inicjatyw

i działań.

2 . Fundacja prowadzi wobec zatrudnionych osób uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces

reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

kluczowych.

§ 17

1. Zmiana niniejszego Statutu może prowadzić do zmiany celu lub uzupełnienia celu, dla którego Fundacja

została powołana.

2. Uprawnionym do zmiany Statutu, w tym do zmiany celu lub uzupełnienia celu jest Fundator. 

 

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.



3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

działania Fundacji.

§ 19

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz

działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

Fundator: ………………………………………………..
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