STATUT
FUNDACJI „POMOST”
Tekst jednolity na dzień 22 stycznia 2021 r.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Fundacja pod nazwą „POMOST”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Edwarda Szeligę zwanego
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorota Sułkowska w kancelarii
notarialnej w Gliwicach, w dniu 23.07.2014. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego Statutu.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
4. Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie uzyskania prawomocnego wpisu do właściwego
rejestru.
5. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja może używać własnych pieczęci, oznak, legitymacji i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.
7. Fundacja może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych tym
samym lub podobnym profilem działania.
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2 Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
1. Fundacja realizuje następujące cele:
1) Ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady
Karne.
2) Pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności.
3) Organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.
4) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.
5) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
7) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8) Ochrona i promocja zdrowia.
9) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych.
12) Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
13) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14) Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
15) Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
16) Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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17) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
18) Działalność charytatywna.
19) Wspieranie polityki społecznej, polityki rynku pracy, polityki dostępności, włączenia
społecznego.
20) Planowanie i realizacja usług społecznych, zdrowotnych.
21) Wspieranie skutecznego procesu readaptacji i podejmowanie działań na rzecz włączenia
społecznego osób po konflikcie z prawem karnym oraz innych grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności rozwijanie Społecznych Ośrodków
Readaptacji, a także kreowanie i wdrażanie standardów oraz narzędzi i sposobów
readaptacji.
22) Kreowanie innowacji społecznych oraz inicjowanie partnerstw, porozumień, współpracy na
rzecz procesu readaptacji, włączenia społecznego, rozwoju sieci. Społecznych Ośrodków
Readaptacji jako innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie procesu
readaptacji społeczno-zawodowej byłych więźniów.
23) Integracja instytucji i współpraca z uczelniami i podmiotami naukowymi i badawczymi na
rzecz generowania rozwiązań dla efektywnego procesu readaptacji i włączenia społecznego
w oparciu o wyniki badań stosowanych oraz zwiększanie użyteczności wiedzy naukowej i
praktycznej dla polityki społecznej na podstawie badań i analiz.
24) Wspieranie procesu readaptacji dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
25) Rozwój innowacji społecznych szczególnie w obszarze readaptacji.
26) Rozwijanie kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji readaptacji.
27) Zwiększanie wiedzy naukowej na temat readaptacji.
28) Wspieranie planowania i realizacji działań z zakresu polityki gospodarczej, polityki
społecznej, polityki rynku pracy.
29) Wspieranie rozwoju rynku pracy poprzez działania na rzecz pracodawców, osób
zatrudnionych, instytucji rynku pracy, osób niezatrudnionych, osób bezrobotnych, a także
przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększenie możliwości
aktywizacji i zatrudnienia.
30) Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym poprzez
działalność w obszarze polityki społecznej, pomocy i integracji społecznej.
31) Rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.
32) Wspieranie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego.
33) Wspieranie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie, badań naukowych, transferu technologii,
innowacji, komercjalizacji wiedzy, konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju przemysłów
przyszłości.
34) Rozwijanie postaw przedsiębiorczych.
35) Rozwijanie kształcenia ustawicznego oraz kształcenia przez całe życie, a także rozwijanie
kompetencji kluczowych.
36) Wspieranie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie wspierania młodzieży poprzez poprawę
wyników kształcenia i ułatwiania wejścia na rynek pracy.
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37) Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i europejskiej agendy cyfrowej.
38) Inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie wspierania efektywnego
wykorzystywania i korzystania z zasobów.
39) Inicjowanie i wspieranie innowacji społecznych, technologicznych i gospodarczych
w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
40) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
41) Popularyzacja idei eko rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.
42) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
43) Wspieranie rozwoju i modernizacji rynku pracy.
44) Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, technologii i biznesu, sfery B+R.
45) Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających
się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez
transfer technologii, a także promocja innowacyjności.
46) Promowanie inkluzji społecznej i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w tym między
innymi osób i grup takich jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami
psychicznymi, osoby z chorobami psychicznymi i innych wymagających wsparcia.
47) Wspieranie polityki przemysłowej w erze globalizacji i zwiększania konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez działalność wspomagająca rozwój wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
48) Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc osobom poszukującym pracy,
bezrobotnym, osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
49) Promowanie idei integracji europejskiej i wspieranie procesu integracji europejskiej w
sferze społecznej i gospodarczej a także inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w wymiarze europejskim.
50) Podejmowanie działań związanych z kulturą, turystyką, wypoczynkiem.
51) Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju.
52) Wspieranie działalności administracji publicznej i instytucji publicznych.
53) Wspieranie działań prorozwojowych jednostek samorządu terytorialnego.
54) Promowanie i wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy
i innowacjach poprzez działalność ewaluacyjną, opiniotwórczą, wydawniczą, naukowobadawczą, edukacyjną i ekspercką.
55) Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia
możliwości zatrudnienia bezrobotnych.
56) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozwoju środowisk lokalnych poprzez
organizację działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, gospodarka,
kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia,
przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna i inne).
57) Wspieranie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej w zakresie szeroko
rozumianej innowacyjności i wspieranie projektów badawczych oraz popularyzowanie i
wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe
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technologie.
58) Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału
intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz transferu wyników prac naukowych do
gospodarki krajowej i na eksport.
59) Promocja i rozwijanie e-usług, e-społeczeństwa, e-gospodarki.
60) Wspieranie rozwoju infrastruktury.
61) Rozwijanie współpracy międzynarodowej i transgranicznej.
62) Wspieranie osób, instytucji oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, Polski w
obszarach:
a) Badania i innowacje
b) Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
c) Badania celowe
d) Infrastruktura badawczo-rozwojowa
e) Transfer technologii i komercjalizacja badań
f) Działalność patentowa
g) Społeczeństwo cyfrowe
h) Konkurencyjność przedsiębiorstw
i) Rozwijanie terenów inwestycyjnych
j) Instrumenty kapitałowe
k) Wspieranie przedsiębiorstw spin off, spin out, przedsiębiorstwa odpryskowe
l) Wspieranie instytucji otoczenia biznesu i dostosowania oferty IOB do potrzeb rynku
m) Marketing gospodarczy
n) Energia przyjazna środowisku
o) Wsparcie wykorzystania OZE, w tym produkcja energii z OZE oraz poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw i sektora publicznego, sektora mieszkaniowego, transport
niskoemisyjny
p) Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
q) Bezpieczeństwo ekologiczne
r) Gospodarka odpadami
s) Gospodarka wodno-ściekowa
t) Dziedzictwo kulturowe i naturalne
u) Ochrona różnorodności przyrodniczej
v) Turystyka przyrodnicza
w) Ochrona bioróżnorodności
x) Mobilność regionalna i ekologiczny transport
y) Regionalny i lokalny układ transportowy
z) Rynek pracy
aa) Aktywizacja zawodowa
bb) Rozwój przedsiębiorczości
cc) Godzenie życia zawodowego i prywatnego
dd) Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
ee) Usługi rozwojowe dla MŚP
ff) Programy typu outplacement
gg) Programy polityki zdrowotnej
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hh) Integracja i pomoc społeczna
ii) Włączenie społeczne
jj) Usługi społeczne i zdrowotne
kk) Ekonomia społeczna
ll) Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
mm) Edukacja przedszkolna
nn) Kształcenie ogólne
oo) Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
pp) Kształcenie zawodowe
qq) Infrastruktura społeczna
rr) Infrastruktura ochrony zdrowia
ss) Infrastruktura usług społecznych
tt) Rewitalizacja obszarów miejskich
uu) Rewitalizacja obszarów wiejskich
vv) Infrastruktura przedszkolna
ww) Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
xx) Infrastruktura szkolna
yy) Rewitalizacja techniczna, gospodarcza, społeczna.
63) Poprawa jakości i poziomu życia rodzin oraz osób starszych poprzez aktywność społeczną.
64) Rozwijanie i umacnianie zaangażowania, uczestnictwa oraz postaw nastawionych na
aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
65) Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących
ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w
szczególności rozwój społeczny grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
1) Tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych i mieszkań readaptacyjnych, mających na celu
zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro
i bezpieczeństwo społeczne.
2) Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, z wyłącznym przeznaczeniem na
realizację celów statutowych.
3) Inspirowanie i organizowanie działalności kulturalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej oraz
inne formy działalności popularyzujące cele Fundacji.
4) Podejmowanie współpracy z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które stawiają
sobie podobne cele, co Fundacja.
5) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych.
6) Organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek
publicznych oraz innych form propagujących działalność Fundacji.
7) Współpracę z osobami i instytucjami zmierzającymi do realizacji celów statutowych Fundacji,
w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorządami lokalnymi.
8) Pozyskiwanie mieszkań i ich prowadzenie wraz z osobami opuszczającymi zakłady karne.
9) Inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Organizacji.
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10) Współpraca z zakładami karnymi.
11) Tworzenie grup wsparcia w zakładach karnych.
12) Propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym.
13) Prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących : uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii
społecznej.
14) Organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych.
15) Udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy:
- moralnej,
- materialnej,
- prawnej,
- poradnictwa.
16) Zakładanie i inicjowanie powstawania nowych przedsiębiorstw, towarzystw i organizacji
pozarządowych, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji.

§ 3 Działalność pożytku publicznego
1. Fundacja prowadzi odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego to:
a) 58 działalność wydawnicza;
b) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych; nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
c) 85.5 pozaszkolne formy edukacji;
d) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
e) 88 pomoc społeczna bez zakwaterowania;
f) 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
g) 93.1 działalność związana ze sportem;
h) 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
i) 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
j) 85.10.Z wychowanie przedszkolne;
k) 85.60.Z działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
l) 87.90.Z działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem.
3. Działalność odpłatna Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego to:
a) 58 działalność wydawnicza;
b) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
c) 85.5 pozaszkolne formy edukacji;
d) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
e) 88 pomoc społeczna bez zakwaterowania;
f) 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
g) 93.1 działalność związana ze sportem;
h) 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
i) 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
6

j) 85.10.Z wychowanie przedszkolne;
k) 85.60.Z działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
l) 87.90.Z działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem.
4. Zarówno odpłatna jak i nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji będzie rachunkowo
wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 4 Majątek Fundacji
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 500 PLN pokryty przez Fundatora w całości
wkładem pieniężnym.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. datków, dotacji i subwencji
c. dochodów ze zbiórek publicznych, imprez i akcji,
d. dochodów z majątku Fundacji.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
z zastrzeżeniem zdania następnego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego
prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego Fundacji.
4. Nabyte w tej drodze określonej w punkcie 2a. niniejszego paragrafu składniki majątkowe Fundacja
przeznaczy na cele określone przez darczyńcę/spadkodawcę/zapisodawcę, jeśli są one zbieżne z
celami Fundacji; jeżeli zaś cele nie zostaną określone – na dowolne cele Fundacji.
5. Fundacja nabywa spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wtedy, gdy stan czynny spadku
jest oczywiście wyższy od długów spadkowych. Stosowne oświadczenie woli w imieniu Fundacji
składa Zarząd.
6. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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 majątku Fundacji 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 Fundacji na rzecz członków, 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 Fundacji,
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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

§ 5 Organy Fundacji
1. Ustanawia się następujące organy Fundacji:
a) Zarząd Fundacji.
b) Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 6 Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 Członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Fundatora
na 3-letnią kadencję.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu wykonują swoje zadania do momentu wyboru nowego
Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka Zarządu bądź
uprawomocnienia się wyroku w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego ściganego z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego. Członek Zarządu jest uprawniony do
rezygnacji z funkcji w każdym czasie.
4. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu osoba rezygnująca zobowiązana jest przesłać
listem poleconym Fundatorowi Fundacji.
5. Przed upływem kadencji, Fundator może odwołać wszystkich lub niektórych Członków Zarządu.
6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli obecni są najmniej dwaj członkowie Zarządu.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i wymagają formy pisemnej. W przypadku równości
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem § 6 punktu 9 statutu może składać każdy
członek Zarządu samodzielnie.
9. Składanie oświadczeń woli, dotyczących czynności, których wartość przekracza kwotę 10.000 PLN lub
dotyczy zaciągania zobowiązań okresowych, których wartość w ciągu roku przekracza kwotę 10.000
PLN wymaga zgodnego działania dwóch członków zarządu.
10. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
11. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji i jej
działalnością, o ile w niniejszym Statucie bądź w przepisach prawa nie zostały zastrzeżone na rzecz
Fundatora albo Rady Fundacji.
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§ 7 Komisja Rewizyjna Fundacji
1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Komisja
Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji, wybieranych przez
Fundatora Fundacji na 2-letnią kadencję. Do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Fundacji lub w razie braku możliwości pełnienia przez niego funkcji do czasu ustania powodów
takie braku, prawa i obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji wykonuje
najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
dziedzinach jej działalności, w szczególności bada pod względem formalnym i merytorycznym
przedłożone przez Zarząd sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
3. Komisja Rewizyjna Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności
może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich
dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także dokonywać
rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:
a) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań o
działalności Fundacji
b) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w danym roku
obrotowym
c) Nadzór nad pracami i funkcjonowaniem Zarządu Fundacji pod względem legalności lub
gospodarności
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji:
a) Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) Mogą otrzymywać tytuł pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Fundacji 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
6. Po upływie kadencji, członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji wykonują swoje zadania do
momentu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Fundacji.
7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania
członka Komisji bądź uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przedsiębiorstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o rezygnacji z fundacji członka Komisji Rewizyjnej Fundacji osoba rezygnująca
zobowiązana jest przesłać listem poleconym na adres : ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze.
9. Przed upływem kadencji Fundator może odwoływać wszystkich lub niektórych Członków Komisji
Rewizyjnej Fundacji.
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10. Komisja Rewizyjna Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Komisji,
przy czym wymagany jest udział w posiedzeniu co najmniej połowy członków Komisji. W
przypadku równości głosów za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego
Komisji.
11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 1 (raz) w roku
kalendarzowym, a także za każdym razem gdy osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń
Komisji Rewizyjnej Fundacji uznają to za wskazane.
12. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu
wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
13. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Fundacji zwołuje je Przewodniczących lub dwóch członków
Komisji.
14. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą być dostarczone członkom
Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo innego pisemnego lub ustnego
zawiadomienia. Zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za skutecznie
doręczone w momencie wysłania na adres poczty elektronicznej członka Komisji.
15. W przypadku gdy członek Komisji jest obecny na posiedzeniu Komisji, przyjmuje się, że został on
o nim skutecznie zawiadomiony.
16. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Fundacji są protokołowane.
17. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Komisji przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Członkowie Komisji
mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Komisji; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Komisji.
18. Komisja Rewizyjna Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Uchwała jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 8 Zmiana postanowień statutu
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Zarządu Fundacji, która następnie zostanie zatwierdzona
przez Fundatora. Zmiany statutu fundacji niezatwierdzone, przez Fundatora w ciągu 21 dni od ich
uchwalenia są nieważne.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku śmierci Fundatora.
2. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli osiągnie cele opisane w niniejszym Statucie bądź, gdy wyczerpie się
jej majątek.
3. Uchwałę o likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów podejmuje Zarząd Fundacji. Jeśli
przyczyną podjęcia uchwały o likwidacji jest jedna z przesłanek wyszczególnionych w ust. 2, uchwała
ta dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora Fundacji.
4. Majątek, który pozostanie po przeprowadzeniu likwidacji, zostanie przekazany na rzecz innych
organizacji o zbliżonych celach.
Zabrze, dnia 22 stycznia 2021 r.
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