
 

 

Statut Fundacji  VERDA                                                                                                                                 str. 1 

FUNDACJA VERDA 
ul. Stefana Żeromskiego 9/5, 87-100 Toruń 

KRS 0000588360, REGON 363086902,NIP 9562314553 e-mail: fundacjaverda@gmail.com, www.facebook.com/fundacjaverda 

 

 

 

STATUT  FUNDACJI  VERDA 

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy Ogólne 

§ 1 

Fundacja VERDA zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia  

8 września 2015 roku w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ul. Plac Mariana Rapackiego nr 2 

przed notariuszem Krystianem Buszmanem, Repertorium A numer: 4263/2015 

przez: 

1. Agnieszkę Siejkę, 

2. Agnieszkę Dąbrowską, 

3. Renatę Marię Lesner – Szwarc, 

zwanymi dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (Dz. U. z 1991 Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest Toruń. 

§ 5 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury.  
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ROZDZIAŁ II – Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Celami Fundacji są: działalność edukacyjna i kulturalna oraz sportowo – rekreacyjna na rzecz 

rozwoju i aktywizacji kobiet, mężczyzn i dzieci z różnych środowisk oraz podnoszenie jakości ich 

życia,  świadomości społecznej i własnej wartości poprzez promowanie zdrowego trybu życia, 

podróży i poznawanie innych kultur. 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie:  

a) działalności edukacyjnej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli 

dyskusyjnych, konferencji, wykładów), 

b) działalności kulturalnej (w tym m.in. organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o 

zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacja szkoleń i 

konferencji), 

c) działań na rzecz aktywizacji sportowo – rekreacyjnej, 

d) działalności dobroczynnej (w tym m.in. imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania 

środków finansowych na działalność statutową), 

e) działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celu statutowego, 

f) współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą, 

g) doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów 

współpracujących w realizacji celów statutowych, 

h) organizacji czasu wolnego, wycieczek i aktywnego wypoczynku, 

i) działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźców i imigrantów 

w Polsce,  

j) działań na rzecz integracji poprzez edukację międzykulturową i przełamywanie stereotypów, 

k) działań na rzecz tolerancji, równości i przeciwdziałania dyskryminacji,  

l) działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i 

racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi 

m) działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych, 

n) edukacji i aktywności społecznej osób starszych, 

o) działań na rzecz profilaktyki ochrony zdrowia,  

p) stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi, 



 

 

Statut Fundacji  VERDA                                                                                                                                 str. 3 

FUNDACJA VERDA 
ul. Stefana Żeromskiego 9/5, 87-100 Toruń 

KRS 0000588360, REGON 363086902,NIP 9562314553 e-mail: fundacjaverda@gmail.com, www.facebook.com/fundacjaverda 

q) stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Fundacji, 

r) budowanie nowoczesnej świadomości kobiet i mężczyzn, 

s) systemu motywacyjnego dla kobiet oraz wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju 

osobistego, 

t) inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń, 

u) poradnictwa, w szczególności udzielanie porad przez psychologów, socjologów, trenerów, 

ratowników medycznych, artystów, pracowników oświaty, 

v) grup wsparcia w zakresie działań statutowych w lokalnych środowiskach, 

w) współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi, których cele są zbieżne z działalnością statutową Fundacji. 

2. Działalność Fundacji mieści się w zakresie następującej działalności o charakterze pożytku 

publicznego: 

a) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

c) działalności charytatywnej, 

d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

f) ochrony i promocji zdrowia, 

g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

h) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

i) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

l) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

o) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

p) turystyki i krajoznawstwa, 

q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
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r) ratownictwa i ochrony ludności, 

s) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

t) promocji i organizacji wolontariatu, 

u) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

v) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka, 

w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniom społecznym. 

§ 8 

Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 9 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych  

i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ III – Organy Fundacji 

§ 10 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji, 

c) Zgromadzenie Fundatorów, 

d) Rada Pracowników. 

§ 11 

1. O wyborze pierwszego składu Rady Fundacji decydują Fundatorzy. 

2. Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą na posiedzeniu, 

większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Rady. Rada powołuje nowego członka, po przedstawieniu wniosku w tej sprawie przez co 

najmniej dwóch członków Rady. 

3. Każdy członek Rady może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja powinna być 

sformułowana pisemnie i dostarczona do wszystkich członków Rady i Zarządu. 

4. Każdy z Fundatorów może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie, 
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co nie podlega głosowaniu. 

5. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji ustaje jedynie na jego wniosek. 

6. Radę Fundacji tworzą osoby fizyczne lub prawne, których działalność lub praca zawodowa jest 

zbieżna z interesami Fundacji, sponsorzy lub ich przedstawiciele oraz twórcy skupieni wokół idei 

Fundacji, pod warunkiem, że złożą oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady. 

7. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób – Przewodniczący i pozostali członkowie. 

8. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Jeżeli w trakcie kadencji dokonano wyboru 

uzupełniającego lub rozszerzającego mandat nowo powołanego członka wygasa równocześnie z 

mandatami pozostałych członków Rady Fundacji. 

9. Wybór nowych członków Rady Fundacji następuje najpóźniej na dwa tygodnie przed datą 

wygaśnięcia mandatów członków Rady Fundacji poprzedniej kadencji. 

10. Kandydatów na członków Rady Fundacji zgłaszają poszczególni Fundatorzy. 

11. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejną kadencję dowolną ilość razy. 

§ 12 

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków, z 

zastrzeżeniem §11, §14 i §21 statutu. 

§ 13 

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 

§ 14 

Rada wybiera i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  

i Sekretarza Rady Fundacji na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

§ 15 

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

§ 16 

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji. 

§ 17 

Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów,  

z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

§ 18 
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Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §11, §14, §21, §26, §40, §43, §45, §46 

niniejszego statutu. 

§ 19 

1. Niezależnie od §15, z zastrzeżeniem §11, §14 oraz §21 statutu w szczególnych okolicznościach 

głosowanie może odbywać się bez zwoływania posiedzenia jeżeli dwie trzecie liczby członków 

Rady wyrazi na piśmie zgodę na treść uchwały, która ma być taką metodą podjęta. 

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się nad wnioskami o odwołanie członków 

władz Fundacji oraz o pociąganie ich do odpowiedzialności. Poza tym należy zarządzić tajne 

głosowanie na żądanie choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania. 

§20 

Członkowie Rady Fundacji: 

1. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  

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

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzeniew 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

 

§ 21 

1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu uchwałą 

powziętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków Rady. 

2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony. 

§ 22 
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Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23 

Fundator może zostać członkiem Zarządu, powołanym zgodnie z §21 ust. 1 statutu. 

§ 24 

Zarząd decyduje o pełnieniu przez poszczególnych Członków Zarządu określonych funkcji. 

§ 25 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy, które nie są zastrzeżone  

do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności: 

a) uchwalanie programów działania Fundacji, 

b) zarządzanie majątkiem Fundacji, 

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji, 

d) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowania Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków  

na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej, 

f) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji, 

g) ustalanie regulaminu Biura Fundacji, 

h) tworzenie oddziałów Fundacji i innych jej organizacyjnych jednostek, 

i) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Fundacji oraz innych osób pełniących 

stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, 

 

§ 26 

Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może powołać jednostki terenowe Fundacji (oddziały). 

§ 27 

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie. Jednakże 

mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w realizacji konkretnego programu Fundacji. 

§ 28 
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Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana 

jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, z zastrzeżeniem 

§40. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu. 

§ 29 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów lub Sekretarza Fundacji. 

§ 30 

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem kolegialnym, w skład którego dożywotnio wchodzą 

wszyscy Fundatorzy. 

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

a) powołanie pierwszego składu Zarządu i Rady Fundacji wraz ze wskazaniem funkcji  

w organie, 

b) podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu oraz profilu działalności Fundacji, 

c) podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 

d) ustanawianie odznak, medali honorowych i przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji, 

e) ustanawianie Patronów Honorowych Fundacji oraz członków grup programowych. 

3. Uchwały i decyzje podejmowane przez Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności dwóch Fundatorów. W przypadku równości głosów decyduje głos Fundatora 

Agnieszki Siejki. 

4. Uchwały podejmowane przez Fundatorów zapadają albo na posiedzeniu Fundatorów,  

albo w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy Fundatorzy otrzymali projekt uchwały. 

§ 301 

1. Rada Pracowników jest organem konsultacyjno – doradczym złożonym z pracowników 

Fundacji. 

2. Do zadań Rady Pracowników należy: 

a) Opiniowanie programów działania Fundacji, 

b) Opiniowanie regulaminów proponowanych przez Zarząd, 

c) Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, 

d) Reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy fundacją a pracownikami 
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ROZDZIAŁ IV – Majątek Fundacji 

§ 31 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany 

przez Fundatorów w kwocie 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych). Każdy z Fundatorów 

przekaże na fundusz założycielski kwotę 800,00 zł (osiemset złotych). 1.000 zł (jeden tysiąc 

złotych) zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą. 

2. Majątek fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku 

jej działalności. 

§ 32 

Dochodami Fundacji są w szczególności: 

a) świadczenia Fundatorów, 

b) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych  

i zagranicznych, 

c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe, 

d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

f) wpływy z działalności gospodarczej, 

g) wpływy z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego. 

§ 33 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 34 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. O momencie podjęcia działalności gospodarczej 

decyduje Zarząd. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona jako dodatkowa w stosunku do 

działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na 

działalność pożytku publicznego. 

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności 
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wytwórczej i usługowej w szczególności w następującym zakresie: 

a) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 

b) Wydawanie książek (58.11.Z), 

c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), 

d) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), 

e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

f) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

g) Działalność agentów turystycznych (79.11.A), 

h) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), 

i) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 

j) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), 

k) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), 

l) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(79.90.C), 

m) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

n) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

o) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 

p) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z). 

5. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego zgodną z 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118). 

6. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego 

realizowane jest z uwzględnieniem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności  

w stopniu, umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 

działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.  

7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego. 

8. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

a) prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej, 

b) pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, 

c) skupianie działaczy kultury, ekologii i turystyki oraz artystów przy realizacji założeń 

programowych Fundacji, 

d) współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowi działającymi  

w sferze oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń  
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z innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i na świecie, 

e) współpracę z fundacjami krajowymi i zagranicznymi, o celach zbieżnych z celami Fundacji 

poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje, 

f) współpracę z jednostkami naukowymi i biznesem, 

g) wspieranie twórców i sztuki oraz menagerów kultury, 

h) organizowanie akcji charytatywnych, 

i) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję 

i reklamę działań związanych z celami Fundacji, 

j) organizowanie prezentacji polskich twórców w Polsce i za granicą, 

k) prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, 

l) prowadzenie „ośrodków kultury”, 

m) prowadzenie programów badawczych, 

n) zorganizowanie i prowadzenie biur. 

9. Fundacja może prowadzić również odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio 

korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności  

w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

§ 35 

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 36 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 37 

Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, 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”, 
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2. przekazywanie na rzecz członków Fundacji, 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, 

3. wykorzystywanie na rzecz członków Fundacji, 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,  

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ V – Tytuły honorowe 

§ 38 

Osobie fizycznej lub prawnej, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki 

finansowe lub rzeczowe może być przyznany tytuł honorowy >>Przyjaciel Fundacji VERDA<<. Tytuł 

przyznaje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI – Zmiana Statutu 

§ 39 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona  

i określonych w akcie założycielskim. 

§ 40 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały 

podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez 

Radę Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe 

§ 41 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§ 42 



 

 

Statut Fundacji  VERDA                                                                                                                                 str. 13 

FUNDACJA VERDA 
ul. Stefana Żeromskiego 9/5, 87-100 Toruń 

KRS 0000588360, REGON 363086902,NIP 9562314553 e-mail: fundacjaverda@gmail.com, www.facebook.com/fundacjaverda 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 43 

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały 

podjętej większością dwóch trzecich głosów, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego 

ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 44 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 45 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o 

fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu 

przez Radę Fundacji. 

§ 46 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia. 

 

ROZDZIAŁ VIII – Przepisy przejściowe 

§ 47 

Rada oraz Zarząd Fundacji powołane zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami statutu 

zachowują swój dotychczasowy skład do czasu zmian w składzie możliwych na podstawie §11 oraz 

§21 statutu. 

 


