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                                                                                                             (tekst jednolity) 
                                                           STATUT                        
                                          Fundacji Stypendia Świeszyńskie 
 
Fundację Stypendia Świeszyńskie  zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”, 
ustanawiają: Ryszard Adamczyk, Robert Bałdowski, Marta Bartos, Stanisław 
Chromik, Wacław Chrząszcz, Antoni Furman, Teresa Janus, Wanda Jędrzejczyk, 
Eugeniusz Kić, Grażyna Miksza, Jan Pasek, Danuta Polechońska, Waldemar 
Potoniec, Józef Rutkowski, Wiesław Rychel, Zofia Sitarz, Wioletta Sobczak, 
Grażyna Sokołów, Franciszek Szczepanik, Mirosław Szymanowski, Zofia 
Truszkowska, Jadwiga Waśko, Ryszard Wojewoda, Wanda Wilk, Stefan Wójcik. 
  
                                                           Rozdział  I 
                                                 Postanowienia ogólne 
 
                                                                 § 1 
Fundacja Stypendia Świeszyńskie, zwana dalej „Fundacją", ustanowiona została 
przez: Ryszarda Adamczyka, Roberta Bałdowskiego, Martę Bartos, Stanisława 
Chromika, Wacława Chrząszcza, Antoniego Furmana, Teresę Janus, Wandę 
Jędrzejczyk, Eugeniusza Kicia, Grażynę Mikszę, Jana Paska, Danutę Polechońską, 
Waldemara Potońca, Józefa Rutkowskiego, Wiesława Rychla, Zofię Sitarz, Wiolettę 
Sobczak, Grażynę Sokołów, Franciszka Szczepanika, Mirosława Szymanowskiego, 
Zofię Truszkowską, Jadwigę Waśko, Ryszarda Wojewodę,  Wandę Wilk, Stefana 
Wójcika, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Waldemara Dullka z Kancelarii Notarialnej w Koszalinie dnia 12 marca 
2008 roku repertorium A nr 1659/2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia             
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.  z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z pózn. zm.) oraz 
postanowień niniejszego statutu. 
 
                                                                 § 2 
Siedzibą Fundacji jest Świeszyno. 
  
                                                                 § 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać poza 

granicami kraju. 
3. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony. 
4. Fundacja może używać nazwy pisanej wielkimi literami, a na potrzeby 

prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się 
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji; może także 
używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę, 
z logo w środku pola. 

6. Fundacja może używać logo w formie graficznej zaakceptowanej przez Radę 
Fundacji. 
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                                                                   § 4 
1. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je  
     wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym     
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je  
      beneficjentom za osiągnięte sukcesy w nauce i innych dziedzinach. 

 
                                                           Rozdział  II 
                                          Cele i zasady działania Fundacji 
 
                                                                  § 5 

Celem Fundacji jest wspieranie organizacyjne i finansowe w formie stypendiów lub 
nagród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,                 
średnich oraz wyższych.                                                                                                                 
 
                                                                  § 6  

1. Realizując cele Fundacja opiera się na społecznej pracy członków jej organów, 
wsparciu Fundatorów oraz zatrudnionych pracowników. 

2. Podmioty wspierające statutową działalność Fundacji korzystają na zasadzie 
pierwszeństwa z efektów jej działalności oraz badań, analiz i opracowań 
przygotowanych przez Fundację. 

 
                                                                  § 7 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych służących pomocy 
materialnej uczniów i studentów z terenu Gminy Świeszyno, 

2) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 
3) pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, 
4) działalność edukacyjną, 
5) promowanie modelu społeczeństwa obywatelskiego, 
6) podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla 

realizacji celów statutowych Fundacji. 
7) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na zabezpieczenie 

pomocy stypendialnej uczniom i studentom, 
8) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi                        

i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem 
Fundacji. 

                                                                  § 8 
 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 
                                                          Rozdział  III 
                                             Majątek i dochody Fundacji 
 
                                                                  § 9 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

2. Fundatorzy przekazują na rozpoczęcie działalności Fundacji  1000 złotych. 
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                                                                  § 10 
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
2. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych. 
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na 

realizację celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców. 
4. Majątkiem zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego 

Statutu. 
5. Koszty funkcjonowania Fundacji pokrywa się z dochodów Fundacji. Fundatorzy nie 

ponoszą kosztów bieżącej działalności Fundacji.  
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 
7. Fundacja może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie 

uchwały Zarządu. 
 
                                                                 § 11 
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) Darowizn, spadków i zapisów, 
2) subwencji i dotacji, 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
5) odsetek od lokat kapitałowych, 
6) dochodów z działalności gospodarczej, którą Fundacja może prowadzić        

w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 
7) innych przewidzianych prawem źródeł 
 

                                                                  § 12 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, 
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000 złotych lub, gdy 
idzie o osoby zagraniczne, wpłaty w walucie równej tej kwocie uzyskują, o ile wyrażą 
stosowne życzenie, tytuł SPONSORA FUNDACJI. 
 
                                                                  § 13 
Tytuł sponsora ma charakter osobisty. 
 
 
                                                           Rozdział  IV  
                                                       Organy Fundacji 
 
                                                                  § 14 
1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 

2. Do podstawowych obowiązków członka organu Fundacji należy promowanie 
Fundacji, przyczynianie się do pozyskiwania środków na jej działalność, 
wspomaganie realizacji jej celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu 
oraz aktywny udział  w pracach organów Fundacji. 

3. Pierwszy skład organów Fundacji określają  Fundatorzy. 
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                                                              § 15 
1. Organy Fundacji podejmują decyzje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia organów Fundacji mogą podejmować decyzje o ile uczestniczy      

w nich co najmniej 1/3 członków. 
3. Posiedzenie organu Fundacji zwołuje przewodniczący lub prezes tego organu, 

względnie osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy, na wniosek 
członka tego organu lub przewodniczącego innego organu Fundacji. Jeżeli 
przewodniczący organu Fundacji nie zwoła posiedzenia w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia wniosku – posiedzenie może zwołać każdy z członków tego organu. 

4. Organy Fundacji zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do udziału                  
w posiedzeniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 
Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem, pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie, jeżeli zażąda tego członek organu Fundacji. 

5. Posiedzenia organów Fundacji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący lub 
prezes tego organu, względnie osoba przez niego upoważniona. 

6. W posiedzeniach organów Fundacji bez prawa głosu mogą uczestniczyć 
członkowie pozostałych organów Fundacji, a także inne osoby zaproszone do 
udziału przez członków organów Fundacji. 

7. Przedmiotem posiedzeń organów Fundacji mogą być jedynie zagadnienia ujęte              
w porządku obrad ustalanym przez przewodniczącego lub prezesa organu 
Fundacji, a także jednomyślnie włączone do porządku obrad przez ten organ 
Fundacji. 

8. Z przebiegu posiedzeń organów Fundacji sporządza się protokoły. 
9. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń organów Fundacji może 

określać regulamin posiedzeń organów Fundacji ustalony przez Radę Fundacji. 
 
                                                                  § 16 

1. Kolegialne organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Uchwała organu Fundacji może być podjęta bez formalnego zwołania 

posiedzenia, także poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie tego organu 
wyrażają zgodę na jej podjęcie. 

4. Organy Fundacji podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że 
postanowią inaczej. 

5. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego lub prezesa 
organu Fundacji. 

6. Każdemu członkowi organu Fundacji przy podejmowaniu uchwał przysługuje 
jeden głos. 

7. Uchwały organów Fundacji podpisuje przewodniczący lub prezes organu 
Fundacji, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem lub bez 
jego formalnego zwołania - wszyscy członkowie organu Fundacji. 

8. Do odwoływania członków Rady Fundacji stosuje się odpowiednio 
postanowienia statutu o ich powoływaniu. 

9. Osoby prawne w organach Fundacji reprezentuje ich pełnomocnik lub 
reprezentant. 
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                                                        RADA FUNDACJI 
                                                                  § 17 

1. Rada Fundacji jest głównym organem Fundacji określającym kierunki działania, 
sposoby realizacji celów Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad 
działalnością Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób powoływanych na czas     
nieoznaczony przez Fundatorów lub Radę Fundacji na zasadzie kooptacji. 

3. Do Rady Fundacji powołuje się osoby, które złożą pisemną deklarację 
przystąpienia do Rady Fundacji oraz zobowiążą się działać na rzecz realizacji 
celów Statutowych Fundacji.  

                                                                  § 18 
1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, 
pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Osoba reprezentująca członka Rady Fundacji może być członkiem Zarządu. 
4. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje 

Przewodniczący Rady Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji. 
5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje z chwilą: 

1) zrzeczenia się członkostwa, 
2) odwołania z Rady Fundacji, 
3) śmierci członka Rady Fundacji, 
4) wykluczenia na podstawie uchwały Rady Fundacji lub Fundatora za działania 

sprzeczne ze Statutem lub uchwałami organów Fundacji.  
 
                                                                  § 19 
Do zadań Rady Fundacji należy: 

1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji, 
2) przyjmowanie do realizacji przez Fundację przedsięwzięć i projektów 

związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, 
3) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji, 
4) powoływanie zespołów kontrolnych do prowadzenia kontroli działalności 

Fundacji i jej organów, 
5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium 

członkom Zarządu, 
6) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu Fundacji, 
7) udzielanie zgody na dokonywanie zmian Statutu Fundacji, 
8) powoływanie za zgodą Fundatora członków Zarządu Fundacji, 
9) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

  10) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Fundacji, 
    inspirowanie i inicjowanie nowych form działania Fundacji, 

  11) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 
  12) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd, 
  13) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją oraz jej                                                                                      
likwidacji, 
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  14) powołanie Kapituły Stypendialnej z zadaniem przyjmowania i opiniowania 
wniosków o przyznanie stypendium, nagrody i innych wyróżnień, odznaczeń oraz 
propagowania celów statutowych Fundacji. Członkowie Rady i Zarządu mogą 
wchodzić w skład Kapituły Stypendialnej 

 
                                                                  § 20 
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 
 
                                                                  § 21 
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd Fundacji i Kapituły Stypendialnej. 
 
                                                     ZARZĄD FUNDACJI 
                                                                  § 22 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu i inne osoby funkcyjne, 
które  wybierają  spośród siebie  Członkowie Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony lub na określoną 
kadencję. 

3. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 członków. 
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z tym, że pierwszy skład 

Zarządu powołuje Fundator, z zastrzeżeniem ust. 6. 
5. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca. 
6. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna. 
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą: 

1) rezygnacji z członkostwa, 
2) odwołania członka Zarządu powołanego na czas nieokreślony, 
3) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu powołanego na określoną 

kadencję, 
4) śmierci członka Zarządu 
5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzygnięcia podejmuje 

Zarząd Fundacji. 
 

                                                                  § 23 
Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji, a w szczególności: 
zarządzanie i kierowanie działalnością Fundacji, 
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
2) ustalenie programów działalności Fundacji, 
3) ustalenie planów finansowych Fundacji, 
4) przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków, itp., 
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
6) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację celów 

statutowych Fundacji, 
7) tworzenie Biura Fundacji, 
8) ustalanie regulaminu Biura Fundacji, 

   10)  powoływanie Dyrektora Biura Fundacji, 
11) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura                       
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Fundacji,                                               
12) nawiązywanie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, 
13) dokonywanie zmian Statutu Fundacji za zgodą Rady Fundacji, 
14)  podejmowanie decyzji co do przeznaczenia środków finansowych. 

                                                                  § 24 
1. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, jeżeli został 

powołany, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli oraz 

wszelkie dokumenty, na mocy których Fundacja zaciąga zobowiązania 
majątkowe wobec osób trzecich o wartości powyżej 5.000 zł, podpisuje dwóch 
członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu. 

3. Oświadczenia woli  w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba 
upoważniona do tego przez Zarząd. 

4. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje 
Przewodniczący Rady Fundacji, a w pozostałych przypadkach czynności          
w sprawach z zakresu prawa pracy za Fundację dokonuje jednoosobowo 
Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

                                                                   § 24 a 
   1. Zespół Kontrolny powoływany na podstawie § 19 pkt 4 do prowadzenia kontroli  
Fundacji i jego  organów może używać nazwy Komisja Rewizyjna. 
   2. Członkom Zespołu Kontrolnego wprowadza się następujące ustawowe 
ograniczenia: 
  1) Członkowie Zespołu Kontrolnego nie mogą być członkami Zarządu ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 
   2) Członkiem Zespołu Kontrolnego nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
   3) Członkowie Zespołu Kontrolnego mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji 
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.  
 
                                                            Rozdział  V 
                                                  Postanowienia końcowe 
 
                                                                  § 25 
1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Fundacji może 

zostać utworzone Biuro Fundacji. 
2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający 

zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania. 
3. Pracą biura kieruje Dyrektor Biura,  a do czasu jego powołania Prezes Zarządu. 
 
                                                                 § 26 
1.Statutowa działalność Fundacji, określona w § 7 pkt. 1 – 3  może być prowadzona   

jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i stanowi według Polskiej 
Klasyfikacji   Działalności 2007 (PKD 2007): 
88.99.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 
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2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji    
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. 

3. Fundacja wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie działalność pożytku 
publicznego od innej działalności statutowej w sposób umożliwiający określenie 
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

4. Zarząd Fundacji sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne 
sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu            
i zatwierdzeniu przez Radę Fundacji. 

5. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy                  
o rachunkowości. 

6. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, po zatwierdzeniu, przekazuje się 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 7. Cały dochód Fundacji przeznacza się na działalność, o której mowa w ust. 1. 
8.  Zabrania się: 

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji       
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 ich majątku na rzecz 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 warunkach, 

3)  wykorzystywania majątku na rzecz 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 
ze statutowego celu Fundacji, 

4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich 
osób bliskich. 

 9. Decyzję w sprawie podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 podejmuje                                                                                                                              
Zarząd. 
                                                                  § 27 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może  połączyć się z inną 
fundacją. 
                                                                  § 28 
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec  istotnej zmianie cel 
Fundacji. 
                                                                  § 29 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub    
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
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                                                                  § 30 
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały przy obecności wszystkich członków Rady za zgodą Fundatora. 
2. Likwidację prowadzi Likwidator powołany przez organ, który zdecydował            

o otwarciu likwidacji. 
 
                                                                  § 31 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami 
Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Rada Fundacji. 
 
                                     Świeszyno,  dnia 24 lutego 2011 roku 
 
 
 
 


