Statut
FUNDACJI PURESTONE
(Tekst jednolity z dnia 15.04.2021 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja Purestone, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm)
i postanowień niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Carlo Fanfoni, dalej zwanego
„Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 1241/2012 sporządzonego przez
notariusza Elżbietę Radojewską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy
Tęczowej 11/5.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§3

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. gospodarki.
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§4

1

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Wzory pieczęci i szczegółowe zasady użytkowania określa Zarząd w drodze Decyzji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6
Fundacja może używać odpowiednika nazwy w innych językach.

§ 6a
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
a w szczególności osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji, działalność ta jest
wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
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publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§7
Celami Fundacji są:
1. wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez:
a)

ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami,

b)

inicjowanie i wspieranie działań zwiększających świadomość konsumentów
odnośnie produktów i usług,

c)

wspomaganie komunikacji pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,

d) zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie praktyk cenowych.
2. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
a)

rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie walki z podrabianymi towarami
i pomoc producentom w walce z tym procederem,

b)

inicjowanie i wspieranie wydarzeń związanych z rozwojem wolnego i uczciwego
handlu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,

c)

informowanie konsumentów i producentów o możliwych zagrożeniach,

d) pomoc w inicjowaniu działalności gospodarczej.
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4. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
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3. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności.

5. wspieranie nauki i edukacji.
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
7. wspieranie działań i inicjatyw z zakresu ekologii.
8.

Podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw w zakresie problematyki przestrzegania
prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

9.

Podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw w zakresie problematyki nadużywania
prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

10.

Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy oraz
organy i instytucje publiczne.

11.

Prowadzenie i finansowanie działań zakresie problematyki przestrzegania prawa
przez organy i instytucje publiczne.

12.

Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie problematyki nadużywania prawa
przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

13.

Prowadzenie

i

finansowanie

działań

w

zakresie

problematyki

zwalczania

nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy
i instytucje publiczne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
14.

Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie problematyki działania przez zakłady
ubezpieczeniowe,

firmy

ubezpieczeniowe

oraz

agentów

i

pośredników

ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.
15.

Udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom pokrzywdzonym
przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników
ubezpieczeniowych.

16.

Współpraca z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w zakresie
objętym celami fundacji.
Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających
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wśród obywateli.
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17.

18.

Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania
praw innych obywateli.

19.

Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji
przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

20.

Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie usamodzielniania i poprawy jakości
życia osób niepełnosprawnych i chorych, w tym w szczególności na rzecz poprawy
jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci.

21.

Świadczenie
i

bezpośredniej

informacyjnej,

i

pośredniej

organizacyjnej,

pomocy

oświatowej,

finansowej,

kulturalnej

na

materialnej
rzecz

osób

niepełnosprawnych i chorych, w tym w szczególności pomocy finansowej i materialnej
na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci.
22.

Organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby
niepełnosprawne.

23.

Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji i podległych jej
biurach.

24.

Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności,
o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie.

25.

Wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin w tym
Informatycznych.

26.

Organizacja,

wspieranie

i

dofinansowywanie

krajowych,

zagranicznych

i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży,
wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji
naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym.
Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami

niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
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społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób
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27.

28.

Udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie pomocy społecznej osobom prywatnym i ich
rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, lub finansowej, lub znajdujących
się w pętli zadłużenia celem:
- zapobiegania ubóstwu,
- wyrównywania szans w społeczeństwie,
- zapobiegania wykluczenia ze społeczeństwa,
- likwidacja powstałych dysproporcji i barier społecznych,
- zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie zadłużenia i pętli zadłużeni.

29.

Inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia osobom
niepełnosprawnych.

30.

Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.

31.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

32.

Działalność charytatywna.

33.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

34.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

35.

Ratownictwo i ochrona ludności.

36.

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą.

37.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.

6

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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38.

39.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

40.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)

wszystkie formy edukacji grupowej i indywidualnej,

b)

publikacje i wystąpienia publiczne,

c)

działalność naukową i badawczą,

d) tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych,
e)

działalność artystyczną,

f)

współpracę z innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą,

g)

promocję dobrych praktyk,

h)

organizowanie konkursów krajowych i międzynarodowych dla młodych i przyszłych
przedsiębiorców,

i)

prowadzenie kampanii informacyjnych na temat wszelkich działań, które mają
destrukcyjny wpływ na krajową gospodarkę,

j)

gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizny, dotacje, spadki,
zapisy, pieniądze ze zbiórek publicznych, odsetki bankowe,

k)

współpracę

z

organami

administracji

samorządowej,

państwowej,

osobami

prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą,
l)

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

m) konferencje,

z celami statutowymi,
o)

konsultacje,
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szkolenia z zakresu finansów, gospodarki i wszystkimi tematami powiązanymi
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n)

p) organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć wymienionych w celach statutowych,
q)

podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji,

r)

udzielanie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej lub finansowej podmiotom
wskazanym w celach statutowych,

s)

rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego
i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu,

t)

rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach
organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

u) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie
majątkiem

Fundacji

w

tym

prawami

własności

intelektualnej

–

zgodnie

z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
v)

organizację procesu aktywizacji społecznej i zawodowej,

w) w zakresie działania na rzecz niepełnosprawnych i chorych, w tym nieuleczalnie
chorych dzieci, poprzez: pomoc rzeczową i finansową rodzicom i dzieciom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź
ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci, wspieranie i utrzymywanie
kontaktu z rodzicami i dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi, spełnianie marzeń
chorych dzieci, organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców lub opiekunów
chorych dzieci oraz pomoc w organizacji codziennego życia i w przystosowaniu się
do życia w warunkach choroby, organizowanie konsultacji medycznych i opieki
medycznej, wyjazdów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, organizowanie pomocy
psychologicznej dla rodziców oraz chorych dzieci.

§ 8a
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i odpłatną pożytku publicznego.
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1. Fundacja realizuje cel pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną

2. Projekty realizowane w ramach prowadzonej odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego zatwierdzane są przez Zarząd przed ich realizacją. Zarząd w drodze
decyzji

wydaje

zgodę

na

realizację

projektu

po

uprzednim

zapoznaniu

się

z harmonogramem i budżetem stanowiącym późniejsze wymagane załączniki do Decyzji.
3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
1)

wspomaganie świadomości obywatelskiej i kulturowej,

2)

wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości,

3)

wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,

4)

wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,

5)

wspieranie nauki i edukacji,

6)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

7)

wspieranie działań i inicjatyw z zakresu ekologii,

8)

Podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw w zakresie problematyki przestrzegania
prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

9)

Podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw w zakresie problematyki nadużywania
prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

10) Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy oraz
organy i instytucje publiczne,
11) Prowadzenie i finansowanie działań zakresie problematyki przestrzegania prawa
przez organy i instytucje publiczne,
12) Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie problematyki nadużywania prawa
przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
13) Prowadzenie

i

finansowanie

działań

w

zakresie

problematyki

zwalczania

nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy
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i instytucje publiczne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

14) Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie problematyki działania przez
zakłady ubezpieczeniowe, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników
ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych,
15) Udzielanie

pomocy

prawnej

osobom

fizycznym

i

innym

podmiotom

pokrzywdzonym przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów
i pośredników ubezpieczeniowych,
16) Współpraca z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w zakresie
objętym celami fundacji,
17) Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających
wśród obywateli,
18) Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania
praw innych obywateli,
19) Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji
przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
20) Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie usamodzielniania i poprawy jakości
życia osób niepełnosprawnych i chorych, w tym w szczególności na rzecz poprawy
jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci,
21) Świadczenie
i

bezpośredniej

informacyjnej,

i

organizacyjnej,

pośredniej

pomocy

oświatowej,

finansowej,

kulturalnej

na

materialnej
rzecz

osób

niepełnosprawnych i chorych, w tym w szczególności pomocy finansowej
i materialnej na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci,
22) Organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby
niepełnosprawne,
23) Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji i podległych jej

o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,
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24) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności,
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biurach,

25) Wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin w tym
Informatycznych,
26) Organizacja,

wspieranie

i

dofinansowywanie

krajowych,

zagranicznych

i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży,
wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji
naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym,
27) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami
społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
28) Udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie pomocy społecznej osobom prywatnym
i ich rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, lub finansowej, lub
znajdujących się w pętli zadłużenia celem:
-

zapobiegania ubóstwu,
wyrównywania szans w społeczeństwie,
zapobiegania wykluczenia ze społeczeństwa,
likwidacja powstałych dysproporcji i barier społecznych,
zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie zadłużenia i pętli zadłużenia.

29) Inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia osobom
niepełnosprawnych,
30) Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości,
31) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
32) Działalność charytatywna,

35) Ratownictwo i ochrona ludności,
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34) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
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33) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

36) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
37) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,
38) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
39) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
40) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

4. Działalność odpłatna pożytku publicznego, w przypadku posiadania niewystarczającej
ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, obejmuje:
a)

wspomaganie świadomości obywatelskiej i kulturowej,

b)

wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości,

c)

wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności.

§9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Strona

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 zł (sto złotych) oraz inne
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§ 10

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)

darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń,

b)

dotacji

i

subwencji

osób

prawnych,

organów

administracji

samorządowej

i państwowej,
c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, wydawnictw,

d) odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność
statutową, pokrycie kosztów działania Fundacji.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a)

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy
Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa

lub

powinowactwa

w

linii

prostej,

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu 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,

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celów statutowych Fundacji,

13

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu

Strona

c)

d) zakupu 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.
§ 12
Darczyńcami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne,
inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji,
darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz
innych praw majątkowych.
§ 13
Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramach
programy działań Fundacji przeznacza wniesione środki.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:
a)

Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem,

b)

Rada Fundacji, dalej zwana Radą,

c)

Honorowa Rada Fundacji, dalej zwana Radą Honorową.

Zarząd

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Radę na siedmioletnią
kadencję w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością oddanych głosów,

Strona

1.
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§ 15

a w sytuacji, w której Rada Fundacji składa się z jednego lub dwóch członków w drodze
jednomyślnej uchwały.
2.

Funkcję członka Zarządu może pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.

Pierwszy skład Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje Fundator.

4.

Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
a)

złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji,

b)

odwołania przez Radę Fundacji w przypadku wskazanym w pkt. 6,

c)

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,

d) śmierci członka Zarządu.
5.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6.

Poszczególni Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji
przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały jedynie w przypadku:
a) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
b) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez
Zarząd.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)

realizacja celów statutowych,

c)

sporządzanie planów pracy i budżetu,

Strona

a)
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2. Do kompetencji Zarządu należy:

d) sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji,
e)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f)

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) podejmowanie decyzji przyznania tytułów Członków Honorowej Rady Fundacji.

§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, a w sytuacji w której
Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków decyzje zapadają jednomyślnie.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 18
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby na
wniosek Członka Zarządu po uprzedniej zgodzie Prezesa Zarządu.

§ 19
1. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji na zewnątrz,
składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawnieni są

uprzedniej pisemnej zgody Prezesa Zarządu na dokonanie konkretnej czynności).

Strona
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Prezes Zarządu samodzielnie albo inny członek zarządu współdziałający z Prezesem

2. W przypadku zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności opisanych w ustępie
poprzednim, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 20
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej formie
prawnej. O wysokości wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu decydują
Członkowie Zarządu w drodze uchwał, określających wynagrodzenie każdego członka
z osobna.
§ 21
Decyzje związane z zatrudnieniem wymagają zgody Zarządu.

Rada Fundacji
§ 22
3. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
4. Rada składa się z 1 do 3 członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję. Rada wybiera
ze swego grona Przewodniczącego Rady zgodnie z ordynacją wyborczą przyjętą na
pierwszym zebraniu Rady nowej kadencji.
5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i zwołuje jej posiedzenia nie rzadziej niż raz
w roku.
6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
uchwałą Rada.

a)

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

Strona
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§ 23

b)

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)

śmierci członka.

2. Członkowie Rady Fundacji:
a)

nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji

w

związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

w

stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24
Do zadań Rady należy w szczególności:
a)

wytyczanie ogólnych kierunków działalności Fundacji,

b)

nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

c)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu.
§ 25
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, Honorowej Rady zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

Strona

decyduje głos Przewodniczącego.
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4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów

6. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady.
7. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

§ 26
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą
jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków
związanych z działalnością lub pobierać wynagrodzenie z tytułu przewidzianego
w projektach realizowanych przez Fundację.

§ 27
1. Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.
2. Rada Honorowa składa się z nieograniczonej liczby członków, którym Zarząd nadał tytuł
Członka Honorowej Rady Fundacji Purestone.

§ 28
1. Rada Honorowa może opiniować działania statutowe Fundacji i może określać ogólne
ramy rozwoju Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Honorowej zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.
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3. Członkowie Rady Honorowej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 29
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Uchwały
w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością oddanych głosów,
a w sytuacji w której Rada Fundacji składa się z jednego lub dwóch członków uchwały
w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają jednomyślnie.

§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia wszelkich celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. Gospodarki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji przy obecności wszystkich
członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych
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celach.

