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Załącznik do uchwały nr 16/2015 z dnia 2.07.2015 r. 
Zarządu Fundacji TALENT Cieszyn z siedzibą w Cieszynie  
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji 

 
 

 
Tekst jednolity Statutu  

Fundacji TALENT Cieszyn  
z siedzibą w Cieszynie 

 
z dnia 2.07.2015 r. 

 
obejmujący: 

 
(1.) tekst pierwotny Statutu Fundacji przyjęty przez Fundatorów; 

(2.) zmiany Statutu wynikające z uchwały Zarządu Fundacji nr  15/2015 podjętej w dniu 
2.07.2015 r. 

 

 

STATUT 

Fundacji TALENT Cieszyn 

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja zostaje ustanowiona przez Jarosława Libiszewskiego, Sylwestra Ruckiego  
i Dariusza Massalskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia  
13 listopada 2013 r roku, Rep. A nr 1414/2013, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej  
Notariusza Doroty Hołdys w Cieszynie zmienionym aktem notarialnym z dnia 28.11.2013 r. 
Rep. A nr 1518/2013 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Doroty Hołdys w 
Cieszynie. 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja TALENT Cieszyn, zwana dalej fundacją. 

2. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 
niniejszego statutu. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.  

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 
placówki terenowe. 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Cieszyn. 



2 

 

§ 4 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki. 

 

§ 5 

Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek  
i chronionego prawem. 

Dział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

1. Celem statutowym Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. 

2. W obrębie celu statutowego wskazanego w ust. 1 powyżej, Fundacja realizuje następujące 
cele szczegółowe: 

a. promowanie i popularyzacja tenisa stołowego oraz innych dyscyplin sportu i form 
rekreacji; 

b. niesienie pomocy i wspieranie działalności sportowej; 

c. rozwijanie idei fair-play (czystej gry) i poszanowania przeciwnika w sporcie; 

d. promocji zdrowego stylu życia; 

e. wyszukiwanie i wspieranie sportowych talentów; 

f. organizowanie szkoleń sportowych; 

g. organizowanie zawodów, imprez i obozów sportowych. 

 

   § 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. organizowanie zawodów sportowych, 

2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wszystkich grup wiekowych, 

3. zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych, a także finansowanie i 
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

4. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla zawodników, trenerów i działaczy 
osiągających wybitne osiągnięcia w sporcie, 

5. wspieranie i organizowanie obozów sportowych, 

6. uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez krajowe i zagraniczne związki  
i organizacje sportowe, 

7. gromadzenie funduszy umożliwiających realizację celów Fundacji,          

8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  
w zakresie wymienionym celach działania Fundacji,             

9. współpraca z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach, 

10. wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z jej celami Fundacji. 
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§ 71 

1. W zakresie form realizacji celów statutowych określonych w § 7 Statutu Fundacja 
prowadzi działalność statutową nieodpłatną.  

2. W zakresie form realizacji celów statutowych określonych w § 7 pkt. 1, 2, 3, 5,8, 9 
Statutu Fundacja może prowadzić również działalność statutową odpłatną. 

3. Działalność statutowa nieodpłatna Fundacji mieści się w zakresie następujących kodów 
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności 2007): 

1) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 
85.51.Z; 

2) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 
PKD 88.99.Z; 

3) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z; 

4) Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z; 

5) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z; 

6) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
– PKD 94.99.Z. 

4. Działalność statutowa odpłatna Fundacji mieści się w zakresie następujących kodów 
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności 2007): 

1) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 
85.51.Z; 

2) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z; 

3) Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z; 

4) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z; 

5) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
– PKD 94.99.Z. 

5. Nadwyżka przychodów nad kosztami osiągana przez Fundację w całości przeznaczana 
jest na działalność pożytku publicznego. 

 

Dział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Dla realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzez 
prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 9 

1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w wysokości 2100,00 złotych 
(dwa tysiące sto złotych) z czego kwota 1000,00 złotych jest przeznaczona na działalność 
gospodarczą oraz dochody i środki uzyskane w czasie jej działania. 

2. Dochodami Fundacji są: 

a. odsetki bankowe, 

b. dotacje, 

c. darowizny, spadki i zapisy, 
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d. subwencje od osób prawnych, 

e. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

f. nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności prowadzonej przez 
Fundację, w tym z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

g. środki pochodzące z funduszy publicznych, w tym państwowych, 
samorządowych, europejskich. 

 

§ 10 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych                 
w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie 
jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności 
gospodarczej w całości przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego Fundacji. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności 2007:  

1) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  -                       
PKD 47.71.Z; 

2) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach  - PKD 47.72.Z; 

3) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
– PKD 47.64.Z; 

4) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 
PKD 47.91.Z; 

5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami                                 
i targowiskami – PKD 47.99.Z; 

6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –                       
PKD 68.20.Z; 

7) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; 

8) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –             
PKD 73.12.A; 

9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 
PKD 73.12.B; 

10) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet)  – PKD 73.12.C; 

11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -               
PKD 73.12.D. 

4. W przypadku, gdy podjęcie lub prowadzenie przez Fundację określonej działalności 
wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub 
zezwolenia albo uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru. 

5. Niezależnie od działalności gospodarczej wykonywanej bezpośrednio Fundacja może 
uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem 
podmiotów zagranicznych, jak również w innych podmiotach - na zasadach określonych 
w stosownych przepisach. 
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§ 11 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie  
o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest 
większa od długów spadkowych. 

§ 111 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji 
w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz 
osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, dalej 
zwanych „osobami bliskimi”. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków 
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków 
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu 
statutowego. 

4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

§ 112 

Fundacja zapewnia rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej nieodpłatnej, 
działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiający 
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych form, z zastrzeżeniem przepisów o 
rachunkowości.  

 

Dział IV 

Organy Fundacji 

 

a. Postanowienia ogólne 

§ 12 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd – organ obligatoryjny; 

b) Rada Nadzorcza – organ fakultatywny, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o 
ubieganie się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego powołanie Rady 
Nadzorczej jest obligatoryjne; 

c) Rada Programowa – organ fakultatywny. 

2. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej: 
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a.  nie mogą być członkami Zarządu lub pozostawać z członkami Zarządu w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 

b. mogą otrzymywać z tytułu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej 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. 

 

b. Zarząd 

§ 13 

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.  O 
liczbie członków Zarządu decydują uchwałą Fundatorzy. 

2. Członkowie Zarządu (Prezes Zarządu, 2 Wiceprezesi Zarządu, a w przypadku  Zarządu 
liczącego więcej niż 3 członków  – Członkowie Zarządu) są powoływani i odwoływani 
uchwałą Fundatorów. Uchwała w tym przedmiocie podejmowana jest większością 
głosów. 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.  

4. Prezesem Zarządu, jak i członkiem Zarządu, mogą być Fundatorzy.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. odwołania przez Fundatorów większością głosów, 

d. śmierci członka Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje w Zarządzie pełnić w oparciu o umowę o pracę 
lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą 
zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych 
niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu. W czynnościach prawnych 
pomiędzy Fundacją a członkiem jej Zarządu, jeżeli w Fundacji nie jest powołana Rada 
Nadzorcza, Fundację reprezentują pozostali członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami 
reprezentacji. W przypadku powołania w Fundacji Rady Nadzorczej Fundację w umowie 
z członkiem Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza, zgodnie z § 17 ust. 2 lit. g) Statutu.  

 

§ 14 

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 
dotyczących Fundacji. 

2. Zarząd w szczególności: 

a. reprezentuje Fundację na zewnątrz; 

b. uchwala okresowe i wieloletnie programy działania; 

c. sprawuje ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji; 

d. prowadzi działalność statutową Fundacji; 

e. kieruje działalnością gospodarczą Fundacji; 

f. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji; 

g. podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji; 

h. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji; 
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i. powołuje Biuro Fundacji i jego Dyrektora. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jest 
organem wykonawczym Fundacji. Do jego obowiązków należy w szczególności: 

a. bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji; 

b. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze  
i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji; 

c. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości  środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w tym Dyrektora Biura 
Fundacji; 

d. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów 
Fundacji. 

§ 15 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Fundację 
samodzielnie. 

2.  W przypadku Zarządu wieloosobowego: 

a) Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach o charakterze 
niemajątkowym upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający 
samodzielnie.  

b) Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach o charakterze 
majątkowym, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 10.000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), upoważniony jest każdy z członków Zarządu 
działający samodzielnie.  

c) Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji  w sprawach o charakterze 
majątkowym, których wartość przekracza kwotę 10.000 zł  (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

c. Rada Nadzorcza 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolno - nadzorczym Fundacji. 

2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3-letniej kadencji. Funkcję w 
Radzie Nadzorczej można pełnić bez ograniczeń co do liczby kadencji. 

4. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustalany jest przez Fundatorów (liczba członków Rady 
Nadzorczej oraz skład osobowy tego organu) uchwałami podjętymi większością głosów. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:  

a. śmierci; 

b. pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji (pisemne oświadczenie członka Rady 
Nadzorczej złożone Zarządowi Fundacji); 

c. odwołania na podstawie jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady 
Nadzorczej.    

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, 
jej skład uzupełniany jest na podstawie uchwały pozostałych członków tego organu. 
Kadencja wybranego w ten sposób członka trwa do czasu upływu okresu kadencji 
członka, który został w ten sposób zastąpiony. 
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7. Rada Nadzorcza nowej kadencji powoływana jest przez ustępującą Radę Nadzorczą.  

8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej 
kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Rada Nadzorcza odbywa 
posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez Zarząd. 

10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonywane jest w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty 
elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 

11. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos 
Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. 

12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń lub poza posiedzeniami 
– w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na taką formę 
głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, treść uchwały została 
przedstawiona wszystkim członkom Rady Nadzorczej, a za uchwałą wypowiedzieli się 
członkowie Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. 

13. Rada Nadzorcza może obradować bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej 
członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do 
odbycia posiedzenia ani co do spraw postawionych na porządku obrad. 

14. Rada Nadzorcza może obradować wg uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie są niezależni od pozostałych organów Fundacji. 
Pozostałe organy Fundacji, ich członkowie ani Fundatorzy nie są uprawnieni do 
wydawania Radzie Nadzorczej lub jej członkom poleceń ani instrukcji. Zabronione jest 
wpływanie przez pozostałe organy Fundacji, ich członków lub Fundatorów na 
wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji, w tym funkcji kontrolno – nadzorczych. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach jej działań, a w 
szczególności nadzór i kontrola gospodarki finansowej Fundacji; 

b. nadzorowanie działalności Zarządu; 

c. badanie stanu majątkowego Fundacji; 

d. badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych Fundacji; 

e. opinie w sprawach przedstawianych przez Zarząd; 

f. wyrażanie opinii w przedmiocie planów działalności Fundacji; 

g. reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami jej Zarządu: Fundację reprezentuje 
jeden z członków Rady Nadzorczej działający na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 
zatwierdzającej treść czynności prawnej zawieranej pomiędzy Fundacją a członkiem 
Zarządu oraz upoważaniającą do reprezentacji Fundacji przy tej czynności. 

 

d. Rada Programowa  

§ 18 

1. Rada Programowa jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych. 

2. Rada Programowa składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych na 
czas nieokreślony przez Zarząd. 
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3. Mandat członka Rady Programowej wygasa na skutek: śmierci, pisemnej rezygnacji 
złożonej Zarządowi, odwołania z pełnionej funkcji uchwałą Zarządu. 

4. Do kompetencji Rady Programowej należy: 

a. wsparcie doradcze Zarządu, w tym wyrażanie – na wniosek Zarządu – opinii w 
sprawach dotyczących działalności Fundacji; 

b. udział w konsultowaniu kierunków działania Fundacji; 

c. zgłaszanie propozycji i projektów dotyczących działalności Fundacji. 

5. Członkami Rady Programowej mogą być Fundatorzy. 

6. Można łączyć funkcję w Zarządzie z funkcją członka Rady Programowej. 

7. Rada Programowa odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Zarządu. 

8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej dokonywane jest w formie pisemnej 
lub drogą elektroniczną na podane przez członków Rady adresy poczty elektronicznej, co 
najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 

9. Pracami Rady kieruje wyłoniony spośród jej członków Przewodniczący. Uchwały 
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Rady Programowej. 

10. Rada Programowa może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń lub poza 
posiedzeniami – w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na 
taką formę głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady, treść uchwały została 
przedstawiona wszystkim członkom Rady, a za uchwałą wypowiedzieli się członkowie 
Rady zwykłą większością głosów. 

11. Rada Programowa może obradować bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej 
członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do 
odbycia posiedzenia ani co do spraw postawionych na porządku obrad. 

 

Dział V 

Biuro Fundacji 

§ 19 

1. Biuro Fundacji powoływane jest w celu prowadzenia działalności administracyjnej, 
informacyjnej, koordynacji programów realizowanych przez jednostki Fundacji. 

2. W zakresie działania Biura jest także gospodarowanie nieruchomościami Fundacji, oraz 
prowadzenie każdej innej działalności zleconej przez Zarząd.  

3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor wybrany  przez Zarząd. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Zarząd. 

5. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych /nie rzadziej niż raz na 
kwartał/ sprawozdań z działalności Biura. 

6. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania 
w imieniu Fundacji w granicach zwykłego zarządu lub w granicach określonych górną 
kwotą zobowiązań. 

§ 20 

Zakres działania Biura Fundacji, jednostek Fundacji a także uprawnienia i obowiązki osób na 
stanowiskach kierowniczych w tym  Dyrektora Biura określa regulamin organizacyjny 
Fundacji  ustalony uchwałą Zarządu Fundacji. 
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§ 21 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.  

 

Dział V 

Zmiana Statutu Fundacji 

 

§ 22 

Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację. 

 

§ 23 

W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzję w przedmiocie zmian w Statucie podejmuje 
Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej zwykłej większości głosów,  a w przypadku 
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego 
decyzja w tym przedmiocie podejmowana jest przez jedynego członka Zarządu. 

 

Dział VI 

Postanowienia szczególne 

§ 24 

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji 
lub realizującym jej cele. 

§ 25 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

 

§ 26 

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

 

§ 27 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego:  

a) decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały 
wymagającej większości 2/3 głosów (w przypadku Zarządu co najmniej 3-
osobowego), w tym głosu Prezesa Zarządu,   

b) w przypadku Zarządu liczącego mniej niż 3 członków – decyzja w przedmiocie 
połączenia podejmowana jest jednomyślną uchwałą, w tym wymagany jest głos 
Prezesa Zarządu. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzja w tym przedmiocie podejmowana jest 
przez jedynego członka Zarządu. 

 

§ 28 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
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§ 29 

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

§ 30 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 
odpowiada celom Fundacji.  

 

 

 

Zarząd Fundacji TALENT Cieszyn: 

        
Prezes Zarządu           
Dariusz Massalski      _________________________ 

podpis 
 

    
Wiceprezes Zarządu     _________________________  
Tomasz Rygiel            podpis 
 
    
Wiceprezes Zarządu     _________________________ 
Sylwester Rucki          podpis 


