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Statut Fundacji 

Wesoła Góra 

Z dnia 14.11.2021 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Fundacja pod nazwą: Fundacja Wesoła Góra (zwana dalej: Fundacją) została ustanowiona przez 

Karolinę Witzberg i Macieja Witzberg (zwanych dalej: Fundatorami) aktem notarialnym sporządzonym 

przed notariuszem Anną Urniaż prowadzącą kancelarię notarialną w Olsztynie repertorium  

A 2575/2020 

 

§2 

1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja Wesoła Góra” 

2. Fundacja działa w szczególności na podstawie: 

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; 

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

c) postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego, a także może rozpocząć  prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach 

służących realizacji jej celów  statutowych. 

§4 

 Siedzibą Fundacji jest Szwarcenowo. 

 

§5 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
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§6 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

§7 

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej 

granicami, a także zakładać lub przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego lub innych 

podmiotów, których cele działalności będą urzeczywistniały cel statutowy Fundacji.   

 

§8 

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Wesoła Góra” oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

3. Fundacja może powoływać organ opiniodawczo-doradczy przy Fundacji składający się ze 

specjalistów w danej dziedzinie lub inne ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników 

Fundacji lub innych interesariuszy; zasady ich działania oraz skład osobowy ustala Zarząd. 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§9 

 

Celem Fundacji jest: 

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej i wychowawczej. 

2. Popularyzowanie wiedzy na temat historii Polski i wydarzeń na jej terenie. 

3. Promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez 

upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej w polskich środkach komunikowania się, a także 

współpracę z zagranicznymi centrami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

4. Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie 

uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia. 

5. Działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. 

9. Działalność na rzecz rodziny. 

10. Wspieranie, tworzenie i prowadzenia inicjatyw o charakterze ekologicznym i zdrowotnym. 
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11. Wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

12. Wspomagająca rozwoju gospodarczego, w tym polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości 

i innowacyjności. 

13. Działalność przeciw wykluczeniom społecznym, 

14. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

15. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności 

społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i 

demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

16. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

17. Organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

18. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

19. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

20. Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

21. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji. 

22. Upowszechniania i ochrona praw konsumentów. 

23. Promocja patriotyzmu gospodarczego. 

24. Promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą. 

25. Upowszechnianie w Internecie i środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym 

celami Fundacji. 

 

§10 

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie szkół, przedszkoli, ośrodków i innych 

zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji; 

b) Współprace z ośrodkami edukacyjnymi, szkołami i przedszkolami i innymi zorganizowanymi 

formami aktywności realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji. 

b) Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie 

celów Fundacji;  

c) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych w tym społecznych, zbieranie informacji i ich 

przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie; 

d) Prowadzenie i wspieranie badań, doświadczeń, obserwacji i eksperymentów empirycznych, 

zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie; 

e) Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele 

Fundacji i ich propagowanie; 

f) Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, 

warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

g) Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie 

edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało 

tworzenie i rozwój szkół demokratycznych; 
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h) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci, 

młodzieży i osób starszych zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, 

w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą; 

i) Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży; 

j) Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-video, usług i rozwiązań 

pomocnych w realizacji celów Fundacji; 

k)  Prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń w zakresie samoobrony. 

l)  Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, informacyjnej, kulturalnej. 

ł)  Tworzenie i prowadzenie ośrodków i adresów edukacyjnych w sieci internetowej. 

m)  Wspieranie działań propagujących akcje mające za przedmiot działania o charakterze 

analogicznym z celami Fundacji. 

n)  Organizowanie warsztatów, imprez publicznych, festynów, konkursów w zakresie realizacji 

celów statutowych Fundacji. 

ń)  Prowadzenie wykładów, działalności szkoleniowej, tłumaczeniowej, seminaryjnej, 

wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji. 

o). Podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych 

i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji. 

p)  Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

r) Współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i 

lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i 

fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji. 

s)  Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących 

działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz 

udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji 

profilu działania. 

Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez zmianę 

niniejszego statutu. 

 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na 

zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

3. Fundacja prowadzić będzie działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu 

społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze 

względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadząc działalność gospodarczą Fundacja nie 
dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, 
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ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 
społeczności lokalnej, w której działa.  Celem działalności gospodarczej Fundacji będzie realizacja usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym przy jednoczesnej realizacji celów 
prozatrudnieniowych. Zarząd fundacji określi minimalny poziom zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym angażowanych do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji. 
 
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w ust. 

3 powyżej. 

6. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych oraz sprawowania 

kultów religijnych.  

 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§11 

1.Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie 

założycielskim ustanawiającym Fundację, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa 

majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację. 

2.Fundator wnosi do Fundacji gotówką środki pieniężne w łącznej kwocie 2100,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych), zwane funduszem założycielskim, z podkreśleniem, że: 

a) na realizacje celów Fundacji przeznaczono łącznie kwotę 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto 

złotych), a 

b) wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 

1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) 

 

§12 

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności: 

a) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych; 

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i 

niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, 

prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; 

c) odsetki bankowe; 

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz; 

e) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.  

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
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3.  Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej 

funkcjonowania. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez 

Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

§13 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i rozporządzania prawem lub zaciągnięcia 

zobowiązań majątkowych umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu-w wypadku powołania 

Zarządu jednoosobowego, lub dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, działających łącznie-w 

wypadku powołania Zarządu wieloosobowego. 

 

Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.  

Działalność gospodarcza Fundacji. 

 

§14 

1.Podstawową działalnością Fundacji jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. 

działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 

wspomnianej ustawy, za którą Fundacja nie pobiera wynagrodzenia. 

2.Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§15 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Źródłem pozyskiwania środków na realizację działalności pożytku publicznego Fundacji 

może być działalność gospodarcza prowadzona w kraju i zagranicą. Zakres prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Fundację określony jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji 

Działalności: 

1. (PKD 85.20.Z) SZKOŁY PODSTAWOWE  

2.  (PKD 85.31.B) LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

3.  (PKD 85.52.Z) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

4. PKD 85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 

5. (PKD 85.59.B) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

6. (PKD 85.51.Z) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I 

REKREACYJNYCH 

7. (PKD 88.91.Z) OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 

8. (PKD 63.12.Z) DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 
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9. (PKD 63.11.Z) PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI 

(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 

10. (PKD 63.99) – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 

11. (PKD 74.30.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 

12. (PKD 90.02.Z) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ 

ARTYSTYCZNYCH 

13. (PKD 90.03.Z) ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 

14. (PKD 58.11.Z) WYDAWANIE KSIĄŻEK 

15. (PKD 58.14.Z) WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 12) (PKD 58.19.Z) 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

16. (PKD 59.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 

17. (PKD 58.19) – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

18. (PKD 47.91.Z) –SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY 

WYSYŁKOWEJ I INTERNET 

19. (PKD 47.99) – POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, 

STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 

 

§16 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 

regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji. 

3. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność 

wolontariuszy. 

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

5. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Fundacja podejmie 

działalność po ich uzyskaniu. 

6. Prowadzenie przez Fundację: 

a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

b) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 

c) działalności gospodarczej 

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości 

oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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Organy Fundacji 

 

§17 

1. Organami Fundacji jest są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów, 

b) Zarząd Fundacji, 

c) Rada Fundacji.    

 

Zgromadzenie Fundatorów 

 

§18 

Zgromadzenie Fundatorów stanowią Fundatorzy. 

 

§19 

1.Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest przez Fundatorów nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2.Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał 

zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków. W razie równości głosów decyduje 

głos osoby przewodniczącej zebraniu. 

 

§20 

1. Pracami Zgromadzenia Fundatorów kieruje Przewodniczący powołany przez 

Zgromadzenie Fundatorów ze swego grona. 

2. Fundator może działać w Zgromadzeniu Fundatorów przez swojego pełnomocnika. 

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego 

oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu. 

§21 

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą: 

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i innych ciał Fundacji z 

zaznaczeniem ich funkcji, 

2. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z jego działalności, 

3. zmiany statutu i celów statutowych, 

4. inne sprawy określone statutem 
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Zarząd Fundacji 

§22 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji.  

2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji jest upoważniony każdy z członków Zarządu 

samodzielnie. 

§23 

Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych 

organów Fundacji, a w szczególności: 

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych, 

4. prowadzenie list ofiarodawców, 

5. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków, 

6. sporządzanie dla Zgromadzenia Fundatorów rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, 

7. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji, 

8. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Zgromadzenia Fundatorów 

9. utworzenie Biura Fundacji i opracowanie jego regulaminu, 

10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, w tym limitów wynagrodzeń kadry 

zarządzającej oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji w 

porozumieniu z Fundatorem, 

11. zbycie majątku Fundacji za zgodą Zgromadzenia Fundatorów. 

§24 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu. 

§25 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i oraz otrzymywać 

wynagrodzenie z innych tytułów (w tym z umów cywilnoprawnych). 

2. Oświadczenia woli w przedmiocie nawiązania stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych 

wydaje w imieniu Fundacji jeden z członków Zgromadzenia Fundatorów. 

§26 

Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub 

co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. 

§27 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w wypadku niemożności działania inny członek Zarządu.  

§28 

Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad 

przynajmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 

§29 

W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby 

kierującej czasowo pracami Zarządu. 

§30 

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub w razie czasowej przeszkody, inny członek Zarządu. 



Strona | 10 z 11 

 

 

§31 

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą: 

1. śmierci członka, 

2. złożenia rezygnacji, 

3. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów. 

§32 

Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora. 

§33 

Do zadań Biura Fundacji należą: 

1. obsługa administracyjna Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu oraz Rady Fundacji 

2. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji. 

§34 

Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji. 

§35 

Wynagrodzenie pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania 

zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora. 

Rada Fundacji 

§36 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie 

podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż dwie osoby. 

§37 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji, 

2. inicjowanie kierunków działalności Fundacji, 

3. propagowanie celów, dla których powstała Fundacja, 

§38 

Rada Fundacji wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

§39 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący wysyłając pisemne zaproszenia, które powinny 

dotrzeć do każdego członka Rady co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia. 

2. Zasady zwoływania posiedzeń, podział pracy oraz szczegółowe zasady funkcjonowania w Radzie 

Fundacji określi regulamin. 

§40 

1. Rada Fundacji jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu i głosowaniu biorą udział 

wszyscy członkowie, w tym Przewodniczący. 

2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

§41 
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Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzać protokoły. 

§42 

Rada Fundacji składa Zgromadzeniu Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

Zmiana Statutu 
§43 

Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Zgromadzenie Fundatorów. 

§44 

Zmiana statutu i celów statutowych następuje uchwałą Zgromadzenia Fundatorów podjętą większością 

głosów w obecności wszystkich jego członków. W razie równości głosów decyduje głos osoby 
przewodniczącej zebraniu. 

 
Likwidacja Fundacji 

 

§45 

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie 

zrealizowania celów statutowych. 

 

1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji i powołaniu likwidatora decyduje Zgromadzenie 

Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały podejmowanej w obecności wszystkich członków. 

2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra. 

§46 

Majątek fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji 

wskazane w uchwale Zgromadzenia Fundatorów. 

Postanowienia końcowe 

§47 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

§48 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję 

w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia 

przez Zgromadzenie Fundatorów. 

§49 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd 

§50 

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu 

na cele Fundacji. 

Olsztynek, dnia   czerwca 2020 r. 

Fundacja Wesołą Góra z siedzibą w Olsztynie 

Fundatorzy 

Karolina Witzberg Maciej Witzberg 


