29.12.2015

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja „Polska Fala”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Sławomira
Stolarskiego oraz Julitę Stolarską, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Białaszewską w dniu 28 grudnia 2015 r.; numer
repertorium 3462 /2015, stanowiące ustanowienie Fundacji mającej na celu finansowanie,
wspieranie i promowanie działań na rzecz poprawy losu rodzin oraz osób, które znalazły się w
ciężkim położeniu w wyniku wypadku, katastrofy czy jakiegokolwiek innego zawirowania
życiowego. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Rumia.
§ 3.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie jej celowi
statutowemu.
3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
§ 5.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Cel i zasady działania Fundacji
§ 7.
1. Celem Fundacji jest finansowanie, wspieranie i promowanie działań na rzecz poprawy losu
rodzin oraz osób, które znalazły się w ciężkim położeniu w wyniku wypadku, katastrofy
czy jakiegokolwiek innego zawirowania życiowego - ze szczególnym uwzględnieniem
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pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonym
wykluczeniem społecznym.
§ 8.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a. udzielanie rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej, pomocy intelektualno-eksperckiej, rzeczowej oraz finansowej w szczególności poprzez:
i.
opracowanie i wsparcie w realizacji indywidualnego projektu rozwoju;
ii.
pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie mentora z konkretnej branży, pomoc
w aranżacji stażu;
iii.
finansowanie lub dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów i innych form
edukacji, mających na celu rozwój oraz nabycie niezbędnych kompetencji
zawodowych;
iv.
finansowanie lub dofinansowanie zakupu niezbędnych narzędzi do pracy i nauki
oraz artykułów i podręczników szkolnych, jak również działań, mających
zagwarantować podstawowe warunki egzystencjalno-mieszkaniowe;
v.
organizację i dofinansowanie wyjazdów kolonijnych, ferii i obozów,
fundowanie paczek świątecznych, fundowanie stypendiów - w szczególności
uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
vi.
pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez: finansowanie lub
dofinansowanie
zakupu
sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, kosztów leczenia szpitalnego
i rehabilitacji, wyjazdów do szpitali uzdrowiskowych, dostosowywania
powierzchni mieszkalnej do potrzeb swobodnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych;
a także poprzez:
b. promowanie i skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk
społecznych i zawodowych – w Polsce i za granicą – zainteresowanych wspieraniem
celu statutowego Fundacji;
c. współpracę z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi
i zagranicznymi działającymi na rzecz odmiany losu osób, znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej; organizację zbiórek publicznych, wydarzeń
społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.
3. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych,
których działalność jest zbieżna z jej celem.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa
tysiące) złotych oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
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2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nierezydentów;
b. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych;
c. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
d. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;
e. gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
f. działalności gospodarczej Fundacji (jeśli decyzja o prowadzeniu działalności
gospodarczej zostanie podjęta przez Zarząd).
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach
krajowych lub zagranicznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 10.
1. Dla osiągnięcia celu statutowego, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji może stanowić:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

zakwaterowanie (pkd 55);
działalność usługowa związana z wyżywieniem (pkd56);
działalność wydawnicza (pkd 58);
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych (pkd 59);
działalność usługowa w zakresie informacji (pkd 63);
badania naukowe i prace rozwojowe (pkd 72);
reklama, badanie rynku i opinii publicznej (pkd 73);
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (pkd 74);
wynajem i dzierżawa (pkd 77);
edukacja (pkd 85);
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (pkd 90);
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (pkd 93);
§ 11.

1. Majątek Fundacji służy wyłącznie do realizacji jej celu statutowego.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz zbiórek
publicznych mogą być użyte na realizację jakichkolwiek działań statutowych Fundacji,
chyba że ofiarodawca oznaczy konkretny cel objęty zakresem działania Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
4. Fundacja wprowadza zakaz:
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a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Organy Fundacji
§ 12.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celu statutowego może powoływać także:
a. inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową Fundacji oraz
inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.
b. nowe organy w Fundacji powołują Fundatorzy na wniosek Prezesa Zarządu lub
co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zarząd Fundacji
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż czterech członków.
2. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje, komitety oraz inne struktury organizacyjne
niezbędne do wypełniania zadań statutowych Fundacji, jak również powoływać
doradców i specjalistów.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
4. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
5. Członków Zarządu powołują oraz odwołują Fundatorzy. Członkostwo w Zarządzie
ustaje także ze skutkiem natychmiastowym na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa
Zarządu – na ręce Fundatorów;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
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c. śmierci członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje 2 lat.
7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. W przypadku śmierci Fundatorów, Członków Zarządu będzie powoływał aktualny
Prezes Zarządu, jeżeli natomiast w Fundacji zostanie powołana Rada Fundacji, wtedy
Rada będzie wybierała Prezesa i Członków Zarządu.

§14.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celu statutowego;
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;
g. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali honorowych, certyfikatów;
h. dokonywanie zmian w Statucie;
i. podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
§15.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał bezwzględną większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
§16.
Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
§17.
Oświadczenia woli, w tym umowy i inne zobowiązania w imieniu Fundacji we wszystkich
sprawach z wyjątkiem majątkowych powyżej kwoty 10.000 PLN, składać może każdy członek
Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 PLN, wymagane jest
oświadczenie woli co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§18.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie
umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji.
§19.
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Prezes Zarządu może zostać zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę, tylko na
podstawie wniosku, który zostanie poddany pod głosowanie na zebraniu zarządu oraz uzyska
poparcie wszystkich członków Zarządu. W takim wypadku umowę o pracę z Prezesem Zarządu
zawiera jeden z członków Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji
(w przypadku jej powołania)
§20.

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator oraz inne osoby powołane oświadczeniem
Fundatora.
3. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego
wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
4. Fundator może być reprezentowany w Radzie Fundacji przez osobę upoważnioną do
jego reprezentowania – w formie pisemnej.
5. W przypadku śmierci Fundatorów o dalszym swoim składzie decydować będzie Rada
Fundacji, powołując i odwołując swoich członków oraz decydując o obsadzie
stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje przed upływem kadencji w przypadku pisemnej
rezygnacji z członkostwa, objęcia funkcji w Zarządzie Fundacji, utraty przez członka
Rady Fundacji pełnej zdolności do czynności prawnej lub w wypadku, gdy na mocy
orzeczenia sądu członek Rady Fundacji utraci zdolność do zasiadania w Radzie, a także
w przypadku śmierci członka Rady Fundacji. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub stosunkiem pracy z Fundacją.
8. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. W razie
nieobecności Przewodniczącego zastępuje go sekretarz Rady Fundacji, o ile jest
powołany, a w przypadku braku powołania lub nieobecności sekretarza, najstarszy
wiekiem członek Rady Fundacji.
9. Powołanie do składu Rady Fundacji Fundatora oraz objęcie przez niego stanowiska
Przewodniczącego Rady Fundacji następuje na mocy oświadczenia Fundatora. Fundator
nie może być bez jego zgody pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Radzie
Fundacji.
10. Rada Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
a. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech
osób;
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b. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym
niż trzy osoby;
c. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
12. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji;
b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
d. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją;
e. dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji.
Zmiana statutu
§ 21.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 22.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów
członków Zarządu.
Postanowienia końcowe
§ 23.
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 24.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 25.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.
§ 26.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 27.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym
w tym celu przez Zarząd Fundacji.
§ 28.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ.
§ 29
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Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
lub realizującym jej cele. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd
Fundacji.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem kwestie sporne rozstrzygane są zgodnie z
postanowieniami Kodeksu cywilnego i podlegają jurysdykcji Sądu powszechnego dla miasta
Rumia.

FUNDACJA POLSKA FALA
www.polskafala.pl
NIP 588-241-52-71
KRS 0000596519
BGŻ BNP Paribas PL 81 2030 0045 1110 0000 0421 9020

