
STATUT
Fundacji Pomocna Ręka 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.

Fundacja Pomocna Ręka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez:
1. Pawła Chojnowskiego,
2. Zofię Chojnowską,

zwanych dalej Fundatorami, którzy podpisali oświadczenie o jej ustanowieniu.

§ 2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21, 
poz. 97 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Marki. 

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§6. 

Właściwym Ministrem jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7.

Obszar działania Fundacji:
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swych celów społecznych Fundacja może działać 

w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe, tj. oddziały i filie oraz może przystępować do organizacji 
lokalnych, ogólnokrajowych, europejskich i innych.
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§ 8.

1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja cały przychód z działalności odpłatnej przeznacza na działalność statutową.
4. Działalność Fundacji opiera się na pracy osób zatrudnionych przez Fundację i pracy 

społecznej osób wspierających działalność Fundacji.

§ 9. CELE FUNDACJI.

Fundacja ustanowiona jest w celu:
1. prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez aktywizację i rehabilitację 

zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych,
2. podejmowania działań zapobiegających marginalizacji środowiska osób 

niepełnosprawnych,
3. niesienia pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej,
4. ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem afirmacji trzeźwości,
5. udzielania opieki osobom potrzebującym czasowej pomocy ze względów medycznych 

i społecznych,
6. ograniczenia stanu bezrobocia, bezdomności, biedy i ubóstwa oraz negatywnych 

skutków tych zjawisk,
7. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi własnej osobowości, twórczych 

umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej 
Polaków, zwłaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną,

8. kształtowania postaw obywatelskich, ekologicznych i prospołecznych,
9. ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
10. promowania idei integracji Polski z Unią Europejską i obywatelstwa europejskiego.
11. pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
12. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,
13. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
15. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
16. prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
17. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
18. promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
20. wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego,
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21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą,

22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
23. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI.

1. Do realizacji swoich celów Fundacja podejmuje, między innymi,  następujące działania:
1) aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym 

w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych 
w pełnieniu przez nich ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób 
niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego,

2) prowadzenie  rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
organizację warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej 
i turnusów rehabilitacyjnych,

3) organizowanie imprez integrujących środowisko rodzin niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych,

4) psychoedukacja członków rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych,

5) prowadzenie zajęć integracyjnych niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych,

6) organizowanie i prowadzenie imprez i obozów integracyjnych,
7) organizacja przygotowania zawodowego do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
8) prowadzenie agencji pracy  dla osób pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi, 

młodzieżą i osobami dorosłymi, a także agencji pośrednictwa pracy  dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy,

9) przygotowanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych,
10) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wykładów, terapii oraz szkoleń,
11) organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego,
12) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością,
13) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie 

informacyjnym, rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, użyczania 
sprzętu komputerowego, socjalnym, materialnym i prawnym,

14) prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej przeciwdziałającej patologiom 
społecznym zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii,

15) prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego 
i doradztwa zawodowego,

16) organizowanie pomocy i wsparcia w każdej formie dla osób potrzebujących zwłaszcza 
dzieci i młodzieży,

17) organizowanie i prowadzenie domów rotacyjnych dla bezrobotnej i bezdomnej 
młodzieży,

18) tworzenie i prowadzenie różnorodnych placówek zajmujących się osobami 
wymagającymi pomocy,

__________________________________________________________________________________

_______________________ Jednolita wersja z 15.05.2011 r.__________________ 
str. 3 z 10



19) tworzenie i prowadzenie żłobków, przeszkoli, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapeutycznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

20) korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych 
bezrobociem strukturalnym,

21) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów służących celom 
statutowym,

22) działanie na rzecz budowy systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce,
23) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą 

i osobami dorosłymi,
24) współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami 

działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji, zatrudnienia, kultury, zdrowia 
i ekologii,

25) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, 
instytucjami oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji.

2. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym 

w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych 
w pełnieniu przez nich ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób 
niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego,

2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
organizację warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej 
i turnusów rehabilitacyjnych,

3) organizowanie imprez integrujących środowisko rodzin niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych,

4) psychoedukacja członków rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych,

5) prowadzenie zajęć integracyjnych niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych,

6) organizowanie i prowadzenie imprez i obozów integracyjnych,
7) organizacja przygotowania zawodowego do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
8) prowadzenie agencji pracy  dla osób pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi, 

młodzieżą i osobami dorosłymi, a także agencji pośrednictwa pracy  dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy,

9) przygotowanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych,
10) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wykładów, terapii oraz szkoleń,
11) organizowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego,
12) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością,
13) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie 

informacyjnym, rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, użyczania 
sprzętu komputerowego, socjalnym, materialnym i prawnym,

14) prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej przeciwdziałającej patologiom 
społecznym zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii,
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15) prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego 
i doradztwa zawodowego,

16) organizowanie pomocy i wsparcia w każdej formie dla osób potrzebujących zwłaszcza 
dzieci i młodzieży,

17) organizowanie i prowadzenie domów rotacyjnych dla bezrobotnej i bezdomnej 
młodzieży,

18) tworzenie i prowadzenie różnorodnych placówek zajmujących się osobami 
wymagającymi pomocy,

19) tworzenie i prowadzenie żłobków, przeszkoli, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapeutycznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

20) korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych 
bezrobociem strukturalnym,

21) tworzenie i prowadzenie żłobków, przeszkoli, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapeutycznych i wychowawczych,

22) realizacja polskich, europejskich i innych projektów służących celom statutowym,
23) współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, 

instytucjami oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
24) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 

bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności 
w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny. 

3.  Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
1) opracowywanie polskich, europejskich i innych projektów służących celom 

statutowym,
2) działanie na rzecz budowy systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce,
3) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą 

i osobami dorosłymi,
4) współpraca z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami 

działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji, zatrudnienia, kultury, zdrowia 
i ekologii.

§ 11. ORGANY FUNDACJI.

1.Organami Fundacji są:

1) Walne Zgromadzenie Fundatorów,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
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2. WALNE ZGROMADZENIE FUNDATORÓW:

1) Walne Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
2) Członkami Walnego Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy, o których jest mowa 

w § 1 oraz szczególnie zasłużone dla działalności Fundacji osoby  fizyczne i prawne, 
dokooptowane w trybie określonym w ust. 4 niniejszego artykułu.

3) Członkostwo Fundatora – osoby fizycznej – w Walnym Zgromadzeniu Fundatorów 
ustaje w razie jego śmierci, rezygnacji na piśmie lub przez wykluczenie. Wykluczenie 
może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej dwóch 
kolejnych Walnych Zgromadzeniach Fundatorów. Ustanie członkostwa następuje 
w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów, podjętej w trybie określonym 
w ust. 6 tego paragrafu. Członkostwo Fundatora – osoby prawnej – ustaje w razie 
utraty osobowości prawnej, rezygnacji na piśmie lub przez wykluczenie w trybie 
przewidzianym dla członka – osoby fizycznej.

4) Walne Zgromadzenie Fundatorów może dokooptować do swego grona osobę fizyczną 
lub prawną szczególnie zasłużoną dla działalności Fundacji, w tym szczególnie 
zasłużonych darczyńców i sponsorów, za zgodą tych osób. Dokooptowanie nowego 
członka – Fundatora następuje w drodze podjęcia uchwały na posiedzeniu Walnego 
Zgromadzenia Fundatorów w trybie określonym w ust. 6 niniejszego artykułu.                                          

5) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
b) zatwierdzanie sprawozdań ustępującej Rady Fundacji,
c) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu środków 

majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji.                                                                                                                           
6) Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów, z wyjątkiem wymienionych w art. 2 

ust. 5) p. a), § 14 art. 1 oraz § 15 niniejszego Statutu, są podejmowane zwykłą 
większością głosów.

7) Walne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji, co najmniej raz na trzy 
lata lub na wniosek co najmniej dwóch członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

a) Zarząd zawiadamia członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów, co najmniej 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o terminie zebrania i porządku dziennym.

b) W zawiadomieniu Zarząd podaje drugi termin zebrania Walnego Zgromadzenia 
Fundatorów.

c) Uchwały podjęte w drugim terminie zebrania Walnego Zgromadzenia 
Fundatorów zachowują ważność bez względu na liczbę obecnych.

2. RADA FUNDACJI:

1) Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i liczy od trzech do pięciu osób.
2) Rada Fundacji powołuje do swego grona członków uchwałą podjętą bezwzględną 

większością głosów.
3) Członkowie Rady  Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkostwo wygasa 

wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. Członek Rady Fundacji może być 
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odwołany, jeżeli nie wykonuje on należycie swoich obowiązków lub jeżeli jego 
działalność godzi w dobre imię, cele lub interesy Fundacji. Odwołanie następuje 
wskutek uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów. 
W głosowaniu tym nie bierze udziału członek, którego uchwała dotyczy. Ponadto 
członek Rady może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie 
Fundatorów.

4) Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba fizyczna zainteresowana statutowymi 
celami Fundacji, która: 

a) ukończyła 18 lat,
b) nie jest członkiem Zarządu Fundacji ani nie pozostaje  z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) Członek Rady Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 
wyższej niż przeciętne  miesięczne wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

5) Członkowie Rady  Fundacji wybierają ze swego grona  Przewodniczącego, który 
kieruje pracami Rady Fundacji.

6) Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji w imieniu Walnego 
Zgromadzenia Fundatorów. 

7) Do zakresu działalności Rady Fundacji należy w szczególności:
a) opiniowanie i zatwierdzanie planów działalności Zarządu,
b) ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie 

absolutorium Zarządowi,
c) zatwierdzanie bilansu Fundacji przedstawianego przez Zarząd,
d) bieżąca kontrola działalności Zarządu; Rada Fundacji uprawniona jest do 

uchylenia decyzji Zarządu, o ile decyzja ta jest sprzeczna z prawem lub celami 
Fundacji. Uchylenie decyzji następuje w drodze podjęcia uchwały  na 
posiedzeniu Rady Fundacji,

e) powoływanie i odwoływanie Zarządu. 
8) Rada Fundacji podejmuje uchwały  zwykłą większością głosów w obecności nie mniej 

niż połowy członków Rady.
9) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, a także na 

wniosek:
a. co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, 
b. co najmniej dwóch członków Zarządu,
c. Zarząd jest  zobowiązany do zawiadamiania członków Rady Fundacji, co 

najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o terminie zebrania i porządku 
dziennym.
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3. ZARZĄD FUNDACJI:

1) Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas 
nieokreślony przez Radę Fundacji.

2) Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji.
3) Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jej członków 

w związku małżeńskim, we spójnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.

5) Członek Zarządu Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 
zwrot  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej przeciętne 
miesięczne  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa  
Głównego  Urzędu Statystycznego  za rok poprzedni.

6) Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji, który 
ustala podział prac pomiędzy członkami Zarządu.

7) Do zadań Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
a) realizowanie statutowych celów Fundacji,
b) uchwalanie programów działania i ustalanie sposobów ich realizacji,
c) planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie 

sposobów ich realizacji,
d) ustalanie wysokości wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację do 

wysokości  określonej ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. art. 9 pkt 2 
z późniejszymi zmianami,

e) ustalania wysokości odpłatności za świadczone przez Fundację w ramach celów 
statutowych  usługi zgodnie z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. art. 9 pkt 1 
z późniejszymi zmianami,

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w kraju i zagranicą; do reprezentowania 
Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu,

g) prowadzenie bieżącej działalności statutowej, 
h) sporządzanie merytorycznego i finansowego sprawozdania Fundacji oraz 

ogłaszanie go i przekazywanie właściwym organom, zgodnie z powołaną ustawą 
o działalności pożytku publicznego, wolontariacie i innymi obowiązującymi 
przepisami,

i) zwoływanie co najmniej raz w roku posiedzenia Rady Fundacji, 
j) zwoływanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundatorów,
k) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem niepełnosprawnym 

oraz współpraca z organami publicznymi i samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi i środowiskiem informatycznym,

l) do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji  nie zastrzeżonych w tym 
Statucie  dla innych organów.
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7) Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za zgodność działania Fundacji ze 
statutem  i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

8) Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
9) Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy  nie 

przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
10) Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa powyżej, choćby jeden 

z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 
przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała 
Zarządu.

11) Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu. 
W przypadku równiej ilości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.

12) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Fundacji 
uprawniony jest Prezes Zarządu lub każdy z członków zarządu jednoosobowo.

13) Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, zlecenia lub o dzieło do 
realizacji zadań statutowych Fundacji  innych niż zadania Zarządu Fundacji.

14) W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundacja jest reprezentowana 
przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 12. MAJĄTEK FUNDACJI.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł. 
(słownie: dwa tysiące złotych) oraz majątek nabyty przez Fundację w trakcie jej  
działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą  z: 
1) darowizn, spadków, zapisów, i dotacji pochodzących od osób prawnych 

i fizycznych oraz z odpisów podatkowych,
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym 

odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat i obligacji,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, 
5) nawiązek sądowych,
6) wpływy z innych źródeł nie wymienionych w ustępach od 1) do 5),

3. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji 
celów Fundacji wymienionych w § 9 niniejszego Statutu.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
5. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w dniu złożenia 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 
spadkowe.
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§ 13. OGRANICZENIA.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów 
oraz  pracownicy organizacji 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 ich majątku na rzecz 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 organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

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

§ 14. LIKWIDACJA FUNDACJI.

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów 
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

2. O przeznaczeniu środków majątkowych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji 
decyduje Walne Zgromadzenie Fundatorów.

§ 15. ZMIANA STATUTU.

Zmiany Statutu Fundacji mogą być dokonywane w trybie przepisów o fundacjach na 
podstawie uchwały zebrania Walnego Zgromadzenia Fundatorów większością 2/3 głosów 
w obecności  co najmniej połowy członków.

                                                                                                 Paweł i Zofia Chojnowscy     

                                                    /  FUNDATORZY /
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