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Statut
Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX” zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona jest przez:
Łukasza Janiszewskiego, zwanego dalej „Fundatorem”,
Aktem Notarialnym z dnia 28 lipca 2014 roku, Nr Rep. A 3628/2014, sporządzonym przed
notariuszem Włodzimierzem Jarosławem Olkiem.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja SALIX.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacjach (tekst jednolity:
Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn.zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Numer 96 z 2003 roku poz. 873) oraz na podstawie
niniejszego Statutu.
4. W przypadkach, w których – w rozumieniu przepisów prawa cywilnego – Fundacja występowałaby,
jako przedsiębiorca, nazwa określona w § 1. jest firmą Fundacji (art. 43/2 kodeksu cywilnego).
5. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Opoczno.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Adres Fundacji i ewentualne zmiany adresu ujawnione są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, kluby, ośrodki i biura zarówno
w kraju jak i za granicami, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek
wspierający stowarzyszeń.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji
pożytku publicznego.
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§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§5
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację oraz pieczęci okrągłej z logo
w centrum i nazwą Fundacji w otoku.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
4. Fundacja używa odznaki zawierającej znak graficzny (logo).

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
Głównymi celami Fundacji są:
1. prowadzenie działalności mającej za zadanie popularyzację i rozwój ruchu puszczańskiego, a także
kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej wśród osób
niepełnosprawnych i osób zdrowych;
2. rozwój wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu sztuki przetrwania;
3. inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
4. organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. organizacja, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
regionu łódzkiego.

§6a
Dodatkowymi celami Fundacji są:
krzewienie świadomości historycznej i tożsamości patriotycznej;
przeciwdziałanie agresji i przemocy;
promocja porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
krzewienie wiedzy na temat występowania oraz zapobiegania zagrożeniom naturalnym
i cywilizacyjnym;
5. wspieranie różnych form edukacji;
6. wspomaganie i organizacja pomocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7. przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej;

1.
2.
3.
4.
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8. organizacja i promocja wolontariatu;
9. ochrona i promocja zdrowia;
10. promowanie zdrowego trybu życia;
11. kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
12. promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami
ludzkimi;
13. ochrona dóbr kultury i tradycji;
14. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów ekologicznych;
15. krzewienie wiedzy na temat występowania oraz zapobiegania zagrożeniom naturalnym
i cywilizacyjnym;
16. promowanie współdziałania w pracy socjalizacyjnej z samorządem terytorialnym, organizacjami
pozarządowymi, sektorem państwowym i prywatnym oraz politykami w celu krzewienia pożądanych
postaw na rzecz jednostki i społeczeństwa;
17. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty, wychowania
i resocjalizacji, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa i działalności Sił
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałanie skutkom klęsk
żywiołowych oraz pomoc ich ofiarom, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu
działalności pożytku publicznego;
18. podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc dziecku i rodzinie i innym osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans życiowych tych osób;
19. pomoc i wsparcie dzieci oraz ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych;
20. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
21. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
22. podejmowanie działań w celu zapobiegania przestępczości, agresji, demoralizacji, patologiom
społecznym, kryzysom tożsamości, presji medialno-środowiskowej oraz uzależnieniom (między
innymi od: alkoholu, tytoniu, narkotyków, leków, dopalaczy, sterydów, pornografii, pracy, Internetu,
elektroniki, gier komputerowych, hazardu);
23. promocja i organizacja wolontariatu;
24. aranżowanie uniwersalnych wartości humanistycznych będących ponad podziałami etnicznymi,
religijnymi, politycznymi czy kulturowymi;
25. upowszechniane i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
26. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
27. rozwój i promocja usług doradczych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i osób zdrowych,
dla środowisk pracodawców, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców oraz innych
usług zwiększających ich aktywność społeczną i zawodową.
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§7
Fundacja realizuje swoje cele, zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności statutowej oraz
działalności pożytku publicznego, poprzez:
1. prowadzenie w ramach Klubu Specjalnościowego „SALIX”, zajęć kształceniowo-rekreacyjnych dla
członków Związku Harcerstwa Polskiego;
2. propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
3. kształcenie kadry jednostek realizujących cele zbieżne z celami Fundacji (opracowywanie metodyki
szkoleniowej i instruktorskiej, rozwój metodyczny instruktorów i trenerów);
4. inspirowanie dokonań twórczych, naukowych i gospodarczych;
5. współpracę z władzami samorządowymi, pozarządowymi, państwowymi, sektorem prywatnym,
środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi
podniesieniem ogólnej wiedzy społeczeństwa o współczesnych zagrożeniach, o sposobach ich
rozwiązywania, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, kwestią edukacji, sprawami oświaty lub
problematyką dzieci, młodzieży i dorosłych;
6. współdziałanie z resortami: obrony narodowej, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw
wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska; Biurem
Bezpieczeństwa Narodowego, Obroną Cywilną, Lasami Państwowymi, kuratoriami oświaty,
jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, placówek
oświatowych, wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i penitencjarnych, sądami, ośrodkami
pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi, służbami mundurowymi, kościołami i związkami
wyznaniowymi;
7. organizację i finansowanie edukacji uzupełniającej,
8. organizację i finansowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, odczytów i wykładów, także
o przeznaczeniu promocyjnym;
9. organizację i finansowanie wyjazdów studyjnych;
10. organizację, finansowanie i prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego;
11. wspieranie i promowanie wśród polskich przedsiębiorców turystyki opartej na najlepszych praktykach
i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych;
12. organizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów polskich
wyższych uczelni zainteresowanych turystyką;
13. organizację i finansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności,
działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, także
o przeznaczeniu promocyjnym;
14. organizację i finansowanie szkoleń, obozów, wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych i zdrowych;
15. organizację i finansowanie wypoczynku i aktywności sportowej oraz promowanie zasad bezpiecznego
wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
16. organizację i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania, w miejscach dostępnych Fundacji;
17. organizację i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, także
o przeznaczeniu promocyjnym;
18. organizację i finansowanie imprez kulturalnych promujących twórczość osób niepełnosprawnych
i zdrowych;
19. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizowanie przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska naturalnego;
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20. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju cywilizacji;
21. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej,
naukowej, radiowej, wydawniczej;
22. współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji;
23. współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności
organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym co Fundacja charakterze;
24. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji;
25. integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół
problematyki edukacyjno – społecznej, turystyczno – krajoznawczej i ekologicznej;
26. organizację i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym ludzi nauki,
kultury, oświaty, kultury fizycznej i biznesu w kraju i za granicą;
27. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach realizujących cele zbieżne z celami
Fundacji;
28. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
29. podejmowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności
charytatywnej i opiekuńczej;
30. prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych;
31. tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych,
naukowo - badawczych i kulturalnych;
32. udzielanie zwrotnego lub bezzwrotnego finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć
realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
33. przyznawanie nagród, stypendiów i zasiłków;
34. upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie
działań wspomagających rozwój demokracji;
35. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni;
36. troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy patriotycznej;
37. działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
38. organizację zbiórek publicznych;
39. przygotowywanie sympatyków fundacji do aktywności na rynku pracy;
40. wytwarzanie materiałów popularyzujących ruch puszczański, a także kulturę, sztukę, kulturę fizyczną,
sport, turystykę, rekreację i rehabilitację ruchową wśród osób niepełnosprawnych i osób zdrowych;
41. dystrybucję wytworzonych materiałów;
42. tworzenie zaplecza materialnego, intelektualnego i organizacyjnego do realizacji działań statutowych;
43. wynajem składników majątku, służący realizacji celów statutowych;
44. ochronę wartości niematerialnych i prawnych, posiadanych, wytworzonych i otrzymanych przez
Fundację w trakcie jej działalności.

§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
1. wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami
Fundacji,
2. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, na
zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.
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ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych) w całości przekazany przez Fundatora Łukasza Janiszewskiego oraz środki finansowe,
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację podczas jej działalności.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 1.000 złotych
(słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) grantów, dotacji oraz subwencji od osób fizycznych i prawnych,
c) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
d) odsetek bankowych,
e) operacji finansowych,
f) sponsoringu,
g) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
h) dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte
i otrzymane przez Fundację podczas jej działalności,
i) dochodów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej,
j) innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną
w Rozdziale II niniejszego Statutu.
5. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może
nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane
przez niego środki.
6. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora w terminie
sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Jeżeli oczywistym jest, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku, Zarząd
Fundacji w tym terminie składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§10
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
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ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
wydawania książek (PKD 58.11.Z),
wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
działalności związanej z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji (PKD 82.30.Z),
działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
łowiectwa i pozyskiwania zwierząt łownych, włączając działalność usługową (PKD 01.70.Z),
pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z),
działalności usługowej związanej z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
produkcji pieczywa; produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),
produkcji gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),
produkcji wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),
produkcji pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),
produkcji pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 13.99.Z),
produkcji toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcji wyrobów
rymarskich (PKD 15.12.Z),
produkcji wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z),
produkcji pozostałych wyrobów z drewna; produkcji wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),
obróbki metali i nakładania powłok na metale (PKD 25.61.Z),
produkcji wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),
produkcji narzędzi (PKD 25.73.Z),
produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z),
pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej na straganach
i targowiskach (PKD 47.82.Z),
sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach
(PKD 47.89.Z),
sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z),
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 72.19.Z),
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z),
badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
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34. wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
35. wypożyczania i dzierżawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
36. dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (PKD 77.40.Z),
37. działalności agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
38. działalności pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
39. działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
40. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
41. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
42. działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
43. pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),
44. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z),
45. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
46. pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 96.09.Z),

§12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§13
1. Fundacja w ramach prowadzenia bieżącej działalności może zlecać realizację poszczególnych zadań
podmiotom zewnętrznym.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem
lub nazwą. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
Fundacji.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na uczestnictwie w spółce, spółdzielni, lub
wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółki lub spółdzielni Fundacja reprezentowana jest przez
Prezesa Zarządu.
4. Dochód z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy przeznacza się
na realizację celów statutowych. O przeznaczeniu dochodu rozstrzyga Zarząd.
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ROZDZIAŁ V. ORGANY FUNDACJI
§14
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, który pełni funkcje kierowniczozarządzające.

§15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd składa się z 1 do 3 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.
Mandaty Członków Zarządu powstają w trybie powołania za zgodą osoby powoływanej.
Fundator może zostać Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.
Wiceprezes Zarządu posiada wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu.

§16
1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności zgodnie z treścią Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie art. 20 ust. 1 pkt 5.

§17
Utrata mandatu Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu następuje w wyniku odwołania przez Fundatora
w każdym czasie oraz w przypadku:
a. rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji,
b. działania na szkodę Fundacji,
c. utratę pełnej zdolności do czynności prawnych,
d. utraty praw publicznych,
e. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
f. śmierci,
g. złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
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§18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać “Regulamin Zarządu Fundacji”.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes
Zarządu.
4. Fundację na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 3. powyżej, choćby jeden z pozostałych
członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres
zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Dokonując oceny, czy dana sprawa wykracza poza zwykłe czynności Fundacji, należy wziąć pod
uwagę przede wszystkim charakter tej czynności, jej zakres i skutki, przy uwzględnieniu ponadto celu
Fundacji, jej stanu finansowego (i prawnego) oraz całokształtu okoliczności, jak również uwzględnić
– o ile jest znane – także dotychczasowe stanowisko władz Fundacji w sprawie tej lub takiej czynności.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań
finansowych podejmuje łącznie Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu.

§19
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji,
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminów w tym „Regulaminu Zarządu Fundacji” i innych aktów
wewnętrznych,
d. zarządzanie i pomnażanie majątku Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów statutowych,
e. decydowanie o formach i wysokości środków przeznaczanych na realizację celów statutowych
Fundacji,
f. poszukiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
h. realizacja programów działania Fundacji,
i. tworzenie i znoszenie klubów, oddziałów, zakładów i innych jednostek Fundacji oraz
powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
j. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k. kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz innymi wykonawcami przedsięwzięć
organizowanych samodzielnie lub w porozumieniu z innymi podmiotami przedsięwzięć w celu
realizacji celów statutowych Fundacji,
l. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu muszą być zaprotokołowane i podpisane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu, pod rygorem nieważności.
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6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
7. Zarząd Fundacji może przekazać swoje kompetencje częściowo lub w całości poprzez wydanie
odpowiednich, pisemnych upoważnień.

§20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. W kwestiach spornych głos decydujący ma Prezes Zarządu Fundacji.

§21
Obsługa finansowa, techniczna i prawna Fundacji może być realizowana przez Biuro (Sekretariat) Fundacji,
które jest podporządkowane organizacyjnie Zarządowi Fundacji.

§22
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zadaniowo na podstawie
innych umów cywilno-prawnych.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i inne istotne warunki umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, na podstawie których następuje zatrudnienie członka Zarządu, ustala Fundator.
3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i inne istotne warunki umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych,
na podstawie których następuje zatrudnienie Prezesa Zarządu, ustalane są na posiedzeniu Zarządu,
jednomyślną Uchwałą Zarządu Fundacji.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych
środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§23
1. Umowy między Fundacją a członkami jej Zarządu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach ze stosunku pracy w imieniu pracodawcy występuje Prezes Fundacji wobec:
a. Organów statutowych Fundacji (Zarządu Fundacji),
b. Pracowników fundacji.
3. W sprawach stosunku pracy do Prezesa Fundacji w imieniu pracodawcy występuje Wiceprezes
Zarządu Fundacji.

FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I REKREACJI SALIX
www.fundacjasalix.pl, e-mail: kontakt@fundacjasalix.pl
26-300 Opoczno, ul. Skłodowskiej 24/24, tel. +48 603 994 149
Raiffeisen Bank Polska S.A. 31 1750 0012 0000 0000 2718 2437
KRS 0000529709 NIP 768-183-67-71

§24
1. W przypadku powołania, Rada Honorowa będzie organem doradczym i opiniującym Fundacji.
2. Do Rady Honorowej mogą należeć osoby, które posiadając wysoki autorytet moralny, naukowy lub
zawodowy wspierają Fundację w realizacji celów statutowych.
3. Do zadań Rady Honorowej należy w szczególności merytoryczna pomoc organom Fundacji
w realizacji celów Fundacji.

§25
1.
2.
3.
4.

Rada Honorowa składać się będzie z dowolnej liczby członków.
Członków Rady Honorowej będzie powoływać i odwoływać Zarząd.
Członkostwo w Radzie Honorowej nie będzie kadencyjne.
Rada Honorowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Honorowej. Przewodniczący Rady
Honorowej koordynuje działaniami, reprezentuje na zewnątrz oraz przewodniczy zebraniom Rady
Honorowej.
5. Przewodniczący jednoosobowo powołuje i odwołuje Zastępcę Przewodniczącego Rady Honorowej
spośród członków Rady Honorowej. Zastępca Przewodniczącego Rady Honorowej posiada
kompetencje Przewodniczącego Rady Honorowej.
6. Członkostwo w Radzie Honorowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania
lub śmierci członka Rady Honorowej.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Honorowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU
§26
Zmiany w Statucie, wraz ze zmianami dotyczących celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim, powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, na mocy Uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.

FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I REKREACJI SALIX
www.fundacjasalix.pl, e-mail: kontakt@fundacjasalix.pl
26-300 Opoczno, ul. Skłodowskiej 24/24, tel. +48 603 994 149
Raiffeisen Bank Polska S.A. 31 1750 0012 0000 0000 2718 2437
KRS 0000529709 NIP 768-183-67-71

ROZDZIAŁ VII. LIKWIDACJA FUNDACJI I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§27
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku albo braku
możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach
sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Fundator zgodnie z celami statutowymi
Fundacji.
3. Likwidację Fundacji prowadzi Fundator lub jednoosobowy likwidator powołany przez Fundatora.
4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacja z dodatkiem „w likwidacji”, co będzie wymagało
dokonania zmian w Statucie Fundacji.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami
Fundacji określonymi w statucie. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na
jaki majątek zostanie przeznaczony.
6. Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.

§28
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
działania Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29
1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami)
i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

§30
1. Statut został uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 15 sierpnia 2016 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

FUNDACJA AKTYWNEGO KSZTAŁCENIA I REKREACJI SALIX
www.fundacjasalix.pl, e-mail: kontakt@fundacjasalix.pl
26-300 Opoczno, ul. Skłodowskiej 24/24, tel. +48 603 994 149
Raiffeisen Bank Polska S.A. 31 1750 0012 0000 0000 2718 2437
KRS 0000529709 NIP 768-183-67-71

