STATUT
Fundacji Radców Prawych „Ius”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie zwaną dalej
Fundatorem lub OIRP, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Agnieszka Sabatowska – Notariusz dnia 3 kwietnia 2014r. , Repertorium „A” Nr 1167/2014
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego
statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Olsztyn
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.
§ 5.
Poprzez :
a/ „radcę prawnego” w rozumieniu niniejszego statutu rozumie się osobę wpisaną zgodnie
z ustawą o radcach prawnych na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę
Radców Prawnych w Olsztynie, a w przypadku jej zniesienia lub zlikwidowania, osobę,
która w dniu zniesienia lub zlikwidowania była wpisana na tę listę.
b/ „aplikanta radcowskiego” w rozumieniu niniejszego statutu rozumie się osobę wpisaną
zgodnie z ustawą o radcach prawnych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez
Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, a w przypadku jej zniesienia lub
zlikwidowania, osobę, która w dniu zniesienia lub zlikwidowania była wpisana na tę listę.
c/ „Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie” (zwaną dalej Radą OIRP lub Radą).
W przypadku zniesienia lub zlikwidowania Rady OIRP wszelkie uprawnienia Rady OIRP
przejmuje Rada Fundacji z zastrzeżeniem § 15 ust.1.

§ 6.
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
4.Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla Fundacji lub
celu obranego przez Fundację.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 7.
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej
działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną
statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:
1) organizowanie nieodpłatnej informacji prawnej,
2) upowszechnianie wiedzy na temat prawa, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności dla inwalidów i osób
niepełnosprawnych
3) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności w
edukacji prawnej,
4) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną w zakresie prawa,
5) współpracę z samorządami zawodów prawniczych i jednostkami samorządu
terytorialnego;
6) propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;
7) wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej w zakresie prawa, w
szczególności z krajami Unii Europejskiej oraz współpracy z zagranicznymi organizacjami i
samorządami zawodów prawniczych;
8) występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach
objętych celami statutowymi;
9) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania;
10) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
11) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) prowadzenie akcji informacyjnych;
13) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, imprez i spotkań
kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych oraz sportowych;
14) inicjowanie i wspieranie działań związanych z wykorzystaniem funduszy, w tym
pochodzących Unii Europejskiej.
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana jest przez:
1) prowadzenie działalności wydawniczej;
2) organizowanie odpłatnych kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów,
w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) przygotowywanie raportów i studiów na temat obowiązującego prawa i praktyki jego

stosowania;
4) organizowanie staży zawodowych i praktyk w kraju na terenie państw Unii
Europejskiej;
5) organizowanie i propagowanie udzielania porad prawnych przez osoby do tego
uprawnione;
6) pomoc innym podmiotom i świadczenie usług w uzyskiwaniu środków pieniężnych
w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym pomoc w świadczeniu usług
w zakresie konsultacji prawnych, doradztwa prawnego innym podmiotom ubiegającym się
o uzyskanie środków z unii europejskiej,
7) inicjowanie i wspieranie działań związanych z wykorzystaniem funduszy, w tym
pochodzących Unii Europejskiej;
8) przygotowanie, składanie wniosków w imieniu i na rzecz podmiotów ubiegających się
o uzyskanie środków z Unii Europejskiej;
9) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, imprez i spotkań
kulturalnych, turystycznych i krajoznawczych oraz sportowych;
4.Celami statutowymi Fundacji są:
1) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna
w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów
radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności
charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów
radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w
trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym,
edukacyjnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej radców prawnych
lub aplikantów zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocja zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej tych osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
3) polepszenie warunków szkolenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych
i aplikantów,
4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości wśród radców prawnych i aplikantów, a także rozwój innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
5) szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakresie nabywania wiedzy prawniczej przez
osoby nie będące radcami prawnymi lub aplikantami;
6) propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa,
7) organizacja wypoczynku i spotkań kulturalnych, rozwój, wspieranie i upowszechnianie
turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu wśród radców prawnych i aplikantów
radcowskich, organizacja i propagowanie imprez sportowych;
8) umacnianie praworządności, chronienie prawa i wolności człowieka i obywatela,
działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej oraz obywatelskiej,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
9) urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dobroczynności,
10) popieranie działalności podmiotów działających których celem statutowym jest
działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
kultu religijnego
11) działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym;
12) upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz praw dziecka, praw związanych
z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
14) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt 1-14;
15) zapewnienie warunków lokalowych, a w szczególności remont pomieszczeń lub
budynków stanowiących własność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie lub jej
następcy prawnego dla realizacji celów statutowych fundacji
16) organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, konferencji i seminariów,
17) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
18) pomoc społeczna na rzecz radców prawnych znajdujących się w trudnym położeniu
oraz ich rodzin,
19) niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym wymagającym leczenia i szeroko
rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie
zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy czym pomoc ta
obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji,
kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów
podróży i pobytu opiekuna dziecka,
20) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek
opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności
bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku,
21) pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, nie będących w stanie zaspokoić w
niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci,
22) pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej
sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie funduszy pieniężnych oraz darowizn,
2) zbieranie informacji o osobach potrzebujących pomocy oraz organizowanie na ich
rzecz pomocy oraz akcji charytatywnych,
3) organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń, konferencji i seminariów,
4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
5) działalność wydawniczą w zakresie celów Fundacji,
6) nawiązywanie współpracy z innymi Fundacjami i organizacjami realizującymi podobne
cele jak Fundacja w kraju oraz za granicą;
7) odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń do których prawo
dysponowania ma Fundacja.

8) udzielanie osobom wymienionym w § 7 ust. 4 pkt.1 wsparcia finansowego w formie
między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia, pobytu
w sanatorium lub w domach stałej opieki
9) udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju inicjatyw samorządu zawodowego
radców prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla osób o niskich dochodach
10) organizowanie i propagowanie udzielania płatnych i bezpłatnych porad prawnych
przez osoby do tego uprawnione,
11) inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat
przypadków dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenia
pomocy,
12) współpracę z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz z placówkami oświatowymi
i opiekuńczymi, mającą za zadanie:
a/ działania zmierzające do uzyskania wiedzy dotyczącej sytuacji uzasadniających
włączenie się Fundacji w akcję pomocy,
b/określenia zakresu udziału Fundacji w sfinansowaniu niezbędnych zabiegów lekarskich i
procesu rehabilitacyjnego,
13) współpracę z innymi podmiotami, instytucjami i organizacjami, w tym mającymi
siedzibę za granicą, o celach i zadaniach tożsamych bądź zbieżnych z celami i zadaniami
Fundacji.
§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 10.
„1.Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,-zł (dziesięć tysięcy
złotych) na który składają się środki finansowe w kwocie 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych).
przeznaczone na realizację celów statutowych poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub
odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania, oraz środki finansowe w kwocie
5000 zł,- (pięć tysięcy złotych) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
Fundacji.
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady
określone odrębnymi przepisami.
3.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 11.
1.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków (fundatorów), członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz

osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji 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”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to, następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych zasadach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12.
1.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) środków pozyskiwanych w wyniku działalności Fundacji,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
4) dotacji, subwencji i darowizn;
5) odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
6) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
7) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10
2) pozostałe zakwaterowanie – 55.90
3) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10
4) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania – 58.1,
5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
6) działalność prawnicza - 69.10.Z

7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania70.22.Z
8) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 72.20
9) badanie rynku i opinii publicznej - 73.20 Z
10) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
– 73.12.D,
11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 74.90.Z.
12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 13)
14) 13) działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19 Z
14) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
16) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
17) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z
18) działalność organizacji profesjonalnych - 94.12.Z
19) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej
działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji, rozwój działalności
gospodarczej Fundacji w celu uzyskania środków na realizację celów fundacji i tworzenie
funduszu rezerwowego.
5. Fundacja może mieć udziały w spółkach w kraju i za granicą.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14.
1.Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2.Organy Fundacji wybiera Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.
§ 15.
1. W przypadku zniesienia lub zlikwidowania Rady OIRP lub OIRP wszelkie jej uprawnienia
przejmuje Rada Fundacji, która działa do końca swej kadencji, a na kolejne kadencje
wybierana jest spośród radców prawnych wpisanych na listę w dniu zniesienia lub
zlikwidowania OIRP zawiadamiając ich o wyborach pocztą elektroniczną lub poprzez
umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej w Ciechanowie, Olsztynie i Ostrołęce, w okresie
od 2 do 4 tygodni przed planowanym terminem wyborów.
2.Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
3.Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na 4-letnią kadencję. Rada
Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej
pracami, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

4.Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator zgodnie z uchwałą Rady
OIRP. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia albo uzupełnienia składu Rady Fundacji, powołuje Rada OIRP.
5.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a/dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady Fundacji,
b/utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c/śmierci członka,
d/ upływu kadencji,
e/ podjęcia uchwały Rady OIRP o odwołaniu.
§ 16.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
§ 17.
1.Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających
i nadzorczych.
2.Członkami Rady Fundacji :
1) nie mogą być osoby spokrewnione, spowinowacone, pozostające w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji;
2) nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 18.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż co cztery
miesiące.
§ 19.
W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji i
Fundatora.
§ 20.
1.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
1/2 ogólnej liczby członków Rady.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 21.
Do właściwości Rady Fundacji należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość
jednorazowo przekracza 50.000,- złotych,
5) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, przy
czym decyzja taka dla swej ważności wymaga zgody Rady OIRP w Olsztynie udzielonej w
formie uchwały,
6) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu
7) realizacja funkcji kontrolnych w stosunku do Zarządu w tym ocena działalności
merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni
8) ocena programu działania Zarządu na rok przyszły.
§ 22.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest
powoływany na okres 4 lat przez Radę OIRP w Olsztynie, a w razie zniesienia lub
zlikwidowania OIRP w Olsztynie przez Radę Fundacji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę OIRP w Olsztynie,
a w razie zniesienia lub zlikwidowania OIRP w Olsztynie przez Radę Fundacji- w przypadku
podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celami Fundacji.
§ 23.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3)śmierci członka Zarządu,
4) odwołania w trybie przewidzianym w § 22 ust 5 Statutu.
§ 24.
W celu usprawnienia działań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.

§ 25.
Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
§ 26.
1.Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji.
2.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
§ 27.
Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy i jej zakresu,
5) zatrudnia pracowników Fundacji.
6) prowadzi bieżącą działalność w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
7) podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej,
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich
tworzeniu,
9) przygotowuje projekty, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej a także ich realizacja,
10) podejmuje decyzje w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym
organom Fundacji.
§ 28.
1. Praca w organach Fundacji jest działalnością społeczną. W uzasadnionych przypadkach
członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch
Członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad. Posiedzenia Zarządu zwołuje
Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną lub listem
poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
5. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

Dopuszcza się głosowanie na piśmie (obiegowo), przy czym wymagane jest oddanie głosów
przez wszystkich członków Zarządu.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 29.
Zabrania się:
1) pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków (fundatorów), członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji 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”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to, następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych zasadach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu oraz Członek
Zarządu, a przypadku, gdy Prezes Zarządu nie może działać Wiceprezes Zarządu i Członek
Zarządu.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania.
3. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość
jednorazowo przekracza 50.000,- złotych, wymaga uchwały Rady Fundacji.

Rozdział V

Zmiana Statutu
§ 31.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celów Fundacji.

§ 32.
Zmiany statutu wymagają uprzedniej zgody w formie uchwały Rady Okręgowej Izby
Radców
Prawnych w Olsztynie, a w razie zniesienia lub zlikwidowania OIRP w Olsztynie uchwały
Rady Fundacji.
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 33.
1.Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie o którym mowa w ust.1 nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec
zmianie cel Fundacji.
3.Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra

§ 34.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 35.
Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy "Zasłużony dla Fundacji".
§ 36.
Fundacja ulega likwidacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 37.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po uzyskaniu

pozytywnej opinii Rady OIRP w formie uchwały, a w razie jej zniesienia lub zlikwidowania
po uzyskaniu zgody Zarządu Fundacji.
§ 38.
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
2) wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności
w ciągu 3 m-cy od daty ogłoszenia
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli
7) zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z
rejestru
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego
§ 39.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele
którym służyła Fundacja.
§ 40.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

