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Statut 
Fundacji ZIELONA ARTETERAPIA 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja jest powołana przez Fundatora, którym jest MONIKA KURZYŃSKA. 

 
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym przed Notariuszem PIOTREM 

KAZIMIERZEM SZYSZKO w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 33/1,                      
65-042 Zielona Góra, w dniu 17.04.2020roku, Repertorium A numer 1426/2020. 

 
§ 2 

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja ZIELONA ARTETERAPIA. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.                     

o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 1491), ustawa o pożytku publicznym                                     
i wolontariacie zwaną dalej ustawą i na podstawie niniejszego Statutu. 

 
 

 
§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra. 
 

§ 4 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 
językach obcych. 

3. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Kultury                        
i Dziedzictwa Narodowego. 

 
§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także tworzyć i przystępować do spółek, spółdzielni 
socjalnych, stowarzyszeń, zrzeszeń i fundacji. 

2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, ustalonego zgodnie z uchwałą podjętą 

przez Zarząd Fundacji. 
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

 
 

§ 6 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami                                  
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów 
statutowych Fundacji. 
 

II. Misja Fundacji 
 

§ 7 
 

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei służącej zrównoważonemu rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,                 
w tym osób z niepełnosprawnością, poprzez działalność przede wszystkim artystyczną i kulturalną oraz 
oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność                          
z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. 
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§ 8 
Celem Fundacji jest realizowanie zadań publicznych określonych poniżej oraz wspieranie rozwoju, edukacji, 
twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  w tym osób z niepełnosprawnością, w atmosferze 
szacunku i równych praw, realizowane poprzez działania na rzecz: 

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego; 
3. turystyki i krajoznawstwa; 
4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wypoczynku osób niepełnosprawnych; 
6. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym wypoczynku osób w wieku emerytalnym; 
7. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób z niepełnosprawnością; 
9. promocji zatrudnienia i  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych                   

zwolnieniem z pracy;  
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
11. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
12. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
13. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów; 
14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
15. działalności wpierającej rozwój wynalazczości i innowacyjności; 
16. działalność oświatowa na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
18. działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
20. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
21. promocji i organizacji wolontariatu; 
22. działalności charytatywnej i dobroczynnej; 
23. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
24. krzewienie wartości chrześcijańskich i narodowych; 
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
26. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
27. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
28. rewitalizacji; 
29. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów i osób ujętych w pkt. 1-28. 

 
§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. wspieranie Teatru Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ex Animo”- produkowanie i wykonanie 

spektakli teatralnych, filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
2. wspieranie działań twórczych i artystycznych osób niepełnosprawnych, w tym promocja 

profesjonalnych artystów niepełnosprawnych; 
3. turnusy art-terapii, plenery, obozy artystyczne o zasięgu międzynarodowym; 
4. klub art-terapii - prowadzenie warsztatów art-terapii (teatr, taniec, drama, plastyka, muzycznych, 

film), oraz warsztatów terapii zajęciowej; 
5. organizację i finansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i muzycznego potrzebnego do realizacji 

celów statutowych; 
6. integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji; 
7. organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: 

warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, 
wystaw, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych,                 
projekcji filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji             
w zakresie działalności kulturalnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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8. organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów osób (dzieci, młodzieży, osób 
niepełnosprawnych, seniorów) na festiwale artystyczne na terenie kraju i  za granicą; 

9. zrzeszanie dydaktyków, animatorów kultury i artystów popierających ideę Fundacji oraz 
wykorzystywanie ich umiejętności i wiedzy poprzez organizowanie dla nich możliwości działań; 

10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,  pozostających bez pracy                                 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

11. wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 
świadczenie usług poradniczych, szkoleniowych i specjalistycznych, mających na celu usamodzielnienie 
tych osób; 

12. promowanie i reklamowanie, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny                    
i opiekunów, w tym związanymi z asystenturą osobom niepełnosprawnym; 

13. prowadzanie bloga, strony internetowej i serwisów internetowych poświęconych m.in. tematyce 
kultury, edukacji, sztuki, zdrowia i ekologii-upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych 
mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów., współpracę z organami 
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w kraju i za   granicą; 

14. współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów 
Fundacji; 

15. włączanie się w projekty realizowane przez inne organizacje obywatelskie, sektor prywatny i publiczny, 
wpisujące się w realizację celów statutowych Fundacji; 

16. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych do realizacji celów statutowych; 
17. upowszechnianie wolnej edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności 

równych praw i wzajemnego szacunku; 
18. zakładanie placówek edukacyjnych a w szczególności ośrodka edukacyjno – warsztatowego - miejsca 

spotkań dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością, opiekunów, rodziców, wychowawców, 
terapeutów; 

19. zakładanie placówek opiekuńczych, w tym placówek DPS (Dom Pomocy Społecznej); 
20. działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacenia bazy lokalowej oraz rzeczowej zakładanych 

placówek; 
21. wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek edukacyjnych; 
22. prowadzenie edukacji pozaszkolnej, warsztatu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością;  
23. organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; 
24. działania wspierające szeroko rozumianą edukację dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością, 

opiekunów,  pedagogów i rodziców;  
25. działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci, młodzieży, osób starszych                          

i z niepełnosprawnością; 
26. działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój rodziny; 
27. realizacja akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców, osób                                   

z niepełnosprawnością i ich opiekunów; 
28. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 
29. działania wspierające podnoszenie poziomu świadomości w zakresie edukacji przyrodniczej                                   

i ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
30. działania mające na celu wdrażanie alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia 

żywotności naturalnych ekosystemów oraz wykorzystania naturalnych surowców; 
31. udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowatorskich sposobach nauczania, 

nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu 
kultury, nauki i sztuki; 

32. organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej, warsztatowej, 
organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, 
ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze               
i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia 
rodziców; 

33. poznawanie tradycji, historii własnego regionu, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
promocja Rzeczypospolitej za granicą; 

34. działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych; 
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35. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

36. współpracę międzynarodową, międzysektorową, lokalną na rzecz rozwoju demokracji, edukacji, nauki, 
kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia; 

37. tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, sportowych 
i turystycznych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób z niepełnosprawnością, firm, instytucji                  
i organizacji z nimi związanych; 

38. redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
39. rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych; 
40. tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie); 
41. organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji; 
42. działalność charytatywną, dobroczynną, promocję i organizację wolontariatu;  
43.  realizację akcji społecznych, szkoleń, warsztatów, spotkań mających na celu promocję zdrowego stylu 

życia; 
44. organizację warsztatów, szkoleń, pokazów mających na celu promocję zdrowego odżywiania; 
45. organizację szkoleń warsztatów, spotkań, wykładów dotyczących działań skoncentrowanych                          

na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; 
46. organizację pomocy psychologicznej, terapeutycznej i coachingowej dla rodziców, opiekunów, 

wychowawców oraz dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnością; 
47. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku 

osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, seniorów oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez  
w tym zakresie; 

48. upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji; 
49. współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, 

ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnym i fizycznymi, których 
zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji; 

50. inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji. 
 

                                                                                § 10 
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów wyszczególnionych                        

w §8 i § 9. 

a) Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych należących do 

sfery zadań publicznych. 

2.  Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych. 

3. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w punktach 1,2 niniejszego paragrafu                    
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,                                 
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

 
§ 11 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych osób                   
i instytucji zbieżną z jej celami. 

2. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych. 
3. Fundacja dla realizacji swych celów może połączyć się z inną fundacją. Decyzję dot. połączenia podejmuje 

Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

 
III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 12 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 PLN (pięćset złotych), wpłacony przez 

Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 
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§ 13 
 

Dochodami Fundacji są: 
1. Dobrowolne świadczenia fundatora, 
2. Dotacji, 
3. Darowizny, spadki i zapisy, 
4. Subwencje od osób prawnych, 
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
6. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
7. Fundusze krajowe i unijne, 
8. Subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych, 
9. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji 

skarbowych skarbu państwa, 
10. Zaciągnięte pożyczki i kredyty, 
11. Przychody z odpłatnej działalności statutowej, 
12. Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy, 
13. Inne dochody. 

 
§ 14 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

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 

wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan 
czynny spadku przewyższa długi spadkowe, albo stan spadku jest nieznany, Zarząd Fundacji jest 
zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 
§ 15 

Fundacja nie może:  
 
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, organów 

lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie Zarządu lub Rady Fundacji oraz pracownicy fundacji 
pozostają w związku małżeńskim, 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 lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”. 

 
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,                         

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach. 

 
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich. 
 

4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 

 
IV. Władze Fundacji 

§ 16 
 

Władzami Fundacji są: 
 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
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§ 17 
 

1. Zarząd składa się od 2 do 4 osób, w tym m.in. Prezesa i Wiceprezesa. 
 

2. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu, w tym Prezesem. 
 
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Fundatora. 

4. W przypadku niemożności powołania kolejnych składów Zarządu przez Fundatora, kompetencje                         
te przejmuje aktualny Zarząd. 

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

6. Członkiem Zarządu Fundacji może zostać jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w  przypadku: 
a) śmierci Prezesa, Wiceprezesa Fundacji,  
b) śmierci Członka Zarządu Fundacji, 
c) rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji  
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 
e) odwołania Prezesa, Wiceprezesa z pełnionej funkcji przez Fundatora w każdym czasie, 
f) odwołania Członka Zarządu z pełnionej funkcji przez Fundatora w każdym czasie. 

8. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
9. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) realizacja celów statutowych, 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

10. Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorowi roczne sprawozdanie ze swej działalności do 31 marca każdego 
roku za rok poprzedni. Dotyczy jeśli w składzie Zarządu nie ma Fundatora. 

11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwała może być również podjęta w formie elektronicznej. 
12. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz                                  

w roku. Posiedzenia mogą być prowadzone telefonicznie lub online w sposób umożliwiający porozumienie 
się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego uznaje się 
miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany lub 
potwierdzony elektronicznie (np. e-mail) przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. 

13. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, 
przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków. Głosy 
wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. W razie równej liczby głosów „za”  i „przeciw” rozstrzyga 
głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

14. Obrady Zarządu powinny być w miarę możliwości protokołowane w formie pisemnej, elektronicznej lub 
innej dla zapewnienia możliwości utrwalenia jego przebiegu oraz podjętych uchwał.  

15. Członkowie Zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.  
16. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu może 

przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą.  
17. Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu, jednak  z tytułu pełnienia    

funkcji w zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
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§ 18 
1. Zmiany Statutu, w tym celów statutowych może dokonać Fundator. Zmiany wchodzą w życie po dopełnieniu 

wymagań przewidzianych prawem. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, wyznaczając likwidatora. W szczególności Fundacja może 

ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej 
środków finansowych i majątku. 

3. W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie kompetencje danego Fundatora przechodzą, na Zarząd Fundacji. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 

V. Oświadczenia woli 
 

§ 19 
 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych,            

związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych są: 

a)  Prezes i Wiceprezes Fundacji, działający łącznie, 

b)  Prezes i jeden z Członków Zarządu, działający łącznie. 

2. Fundator może powoływać pełnomocnika do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności 
prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.  

3. Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator pisemnie informuje   
Zarząd Fundacji. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie Fundatorowi                         
o zrzeczeniu się swojej funkcji. W przypadku śmierci Fundatora, Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej 
funkcji w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza.  

 
VI. Gospodarka finansowa Fundacji 

 
§ 20 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy 

celowe, uchwalone przez Prezesa Fundacji. 
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 
VII. Przepisy końcowe 

 
§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach                         
i innych ustaw. 

2. Wiążącej wykładni niniejszego statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 
 
 
 
Zielona Góra, 17.04.2020 r. 


