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Uchwała nr 10/2016 

 

Rady Fundacji „Razem Zmieniamy Świat” 

 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

W związku z dokonaną zmianą § 8 Statutu Fundacji „Razem Zmieniamy Świat” Rada Fundacji ustala 

tekst jednolity Statutu Fundacji o następującej treści: 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Razem Zmieniamy Świat, zwana dalej Fundacją, działa na postawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991 r, nr 46, poz. 2003 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółkę 

Akcyjną z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26, zwaną dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirosławę Szyczewską, mającą siedzibę Kancelarii 

Notarialnej w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 9, w dniu 8 listopada 2011 r.  

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może tworzyć swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju 

i zagranicą swoich czasowych oraz stałych przedstawicieli.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

§ 4 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 5 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 6 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 

Celem Fundacji jest: 

1. ochrona i promocja zdrowia,  

2. pomoc społeczna, 

3. oświata i wychowanie, 

4. integrowanie i działanie na rzecz  przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci,  samotnych 

rodziców i innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia, 
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5. Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie instytucji pracujących na rzecz osób 

niesamodzielnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a także dzieci i samotnych 

rodziców, w tym: placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, domów dziecka, domów 

samotnej matki,  

6. Wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej, 

niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych osób,  

7. Działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w 

życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym 

odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb, 

8. Działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania 

roli osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

9. Podnoszenie jakości opieki nad chorymi, niesamodzielnymi w placówkach ochrony zdrowia i 

pomocy społecznej, 

10. Pomoc i opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 

11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

12. Propagowanie idei wolontariatu, 

13. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem oraz wsparcie osób powracających na rynek pracy, 

14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działania na rzecz  rozwoju instytucji realizujących cele statutowe Fundacji, 

2. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych 

pochodzących od instytucji i osób fizycznych w kraju i za granicą na rzecz osób przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych, dzieci, samotnych rodziców i innych osób społecznie 

niesamodzielnych, wymagających wsparcia, 

3. Działalność edukacyjną m.in. organizacja konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów;  

4. Promocję zdrowego stylu życia,  

5. Promocję działalności osób objętych pomocą Fundacji, 

6. Organizowanie różnych form integracji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci, 

samotnych rodziców i innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia ze 

środowiskiem lokalnym oraz szerszym, 

7. Publikacja wydawnictw periodycznych, informatorów, broszur, poradników, materiałów 

instruktażowych dotyczących problematyki osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dzieci, 

samotnych rodziców i innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia, 

obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dotyczących zdrowego stylu życia, 

8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

9. Organizowanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, 

10. Organizowanie i prowadzenie placówek pomocy społecznej, 

11. Organizowanie akcji humanitarnych, 
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12. Organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i integracyjnych mających na celu 

promowanie celów Fundacji,  

13. Organizowanie akcji informacyjnych na temat profilaktyki chorób, zdrowia, opieki zdrowotnej, 

14. Organizacja kampanii społecznych, reklamowych, promocyjnych, 

15. Tworzenie centrów wolontariatu, 

16. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób uzdolnionych, 

17. Przyznawanie świadczeń finansowych i rzeczowych w ramach pomocy społecznej, 

18. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych. 

§ 9 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako działalność dodatkową , w 

następującym zakresie:  

 

18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

58.11.Z – wydawanie książek, 

58.12.Z- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

58.13.Z – wydawanie gazet, 

58.14.Z – wydawanie czasopism oraz pozostałych periodyków, 

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet); 

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;  

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;  

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację, 

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, przy czym na działalność gospodarczą 

Fundacji przeznacza się  z funduszu założycielskiego kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych).   

2. Fundacja nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

Fundatora, członków organów lub pracowników 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; 

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, 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; 

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 
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d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy 

Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji; 

e) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od osób bliskich dla członków 

Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji. 

§ 11 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1. darowizn, 

2. spadków , 

3. zapisów, 

4. dotacji,  

5. subwencji, 

6. nawiązek, 

7. zbiórek publicznych, 

8. odsetek od lokat bankowych, 

9. dochodów z własnej działalności, z przeznaczeniem na cele statutowe, 

10. grantów, 

11. udziałów w zyskach kapitałowych, 

12. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

13. innych wpływów. 

§ 12 

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów 

statutowych. 

§ 13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

IV Rozdział 

Władze Fundacji 

 

§ 14 

Władzami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,  

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

3. Rada Wspierająca Fundacji, jeżeli zostanie powołana. 

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. 
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4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. 

5. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji, jak również nie może 

pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członek Rady Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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. 

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. śmierci,  

b. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracy Rady, 

c. dobrowolnego wystąpienia, złożonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej.  

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera termin, miejsce oraz porządek obrad 

posiedzenia. 

4. Zawiadomienie następuje na piśmie, emailem lub faksem co najmniej na 7 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia. 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 17 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Fundacji. 

2. Podejmowanie decyzji o ewentualnym zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji. 

8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 

§ 18 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

Rada Wspierająca Fundacji 

§ 19 

1. Rada Wspierająca Fundacji składa się z co najmniej 3 osób. 
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2. Członków Rady Wspierającej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Powołanie następuje na czas nieoznaczony. 

4. Członkami Rady Wspierającej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób 

prawnych, które wpierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo. 

5. Członkostwo w Radzie Wspierającej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, zrzeczenia się członkostwa. 

6. Rada Wspierająca Fundacji jest organem opiniodawczo – doradczym Fundacji.  

7. Rada Wspierająca Fundacji wspiera realizację celów Fundacji, w szczególności do kompetencji 

Rady Wspierającej Fundacji należy: 

a) przedstawianie opinii w przedmiocie bieżącej działalności Fundacji, 

b) proponowanie zmian Statutu. 

8. Posiedzenia Rady Wspierającej Fundację odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz do roku. 

9. Posiedzenia Rady Wspierającej zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 Rady 

Wspierającej Fundacji bądź Fundatora. 

10. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Wspierającej zawiera termin, miejsce oraz 

porządek obrad posiedzenia. 

11. Zawiadomienie następuje na piśmie, emailem lub faksem co najmniej na 7 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia. 

12. Rada Wpierająca Fundację podejmuje decyzje w formie uchwał. 

13. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady 

Wspierającej. 

14. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą 

większością głosów Członków Rady przez rozpoczęciem posiedzenia. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 20 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią 

kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji. 

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej 

udział w pracach Zarządu , zrzeczenia się członkostwa. 

§ 21 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody na dokonanie zmian statutu Fundacji, 

połączenie z inną Fundacją oraz likwidację Fundacji. 
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3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 22 

W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj 

członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie. 

§ 23 

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. 

§ 24 

Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora w 

formie uchwały. 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Kandydatury likwidatorów muszą być 

zaakceptowane przez Fundatora. 

§ 26 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji  za zgodą Fundatora w drodze uchwały. 

§ 27 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych 

celach. 

V Rozdział 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zmian w Statucie Fundacji, w tym również zmiany celów Fundacji, dokonuje Rada Fundacji 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

 

 


