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STATUT FUNDACJI „CERTIOS” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „CERTIOS”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła 

Piwowarczyka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Oskara 

Knuplerza w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 105/1, w dniu 28.09.2016 roku działa 

na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3 

Fundacja działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 

1991 r., poz. 203), innych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu. 

§ 4 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

§ 5 

1. Obszarem, na którym działa Fundacja, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może posiadać stałe i czasowe placówki, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki 

organizacyjne. 

§ 6 

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, które podaje do publicznej 

wiadomości oraz przekazuje właściwym organom państwowym sprawującym kontrolę nad organizacją, a 

mianowicie Ministrowi Edukacji Narodowej. 

§ 7 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 8 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zarządzania; 

2. Upowszechnianie znajomości przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorców i innych jednostek 

organizacyjnych; 

3. Wspieranie edukacyjne przedsiębiorczości i efektywnego zarządzania, zgodnie z międzynarodowymi 

zasadami; 

4. Poprawa bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy; 
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5. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne; 

6. Podejmowanie inicjatyw badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zarządzania. 

§ 9 

Sposoby realizacji celów statutowych: 

1. Organizowanie i prowadzenie doradztwa dla przedsiębiorców, jednostek publicznych oraz osób 

prywatnych. 

2. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki zgodnego z prawem 

wprowadzania do obrotu wyrobów oraz ich udostępniania na rynku, poprawy jakości zarządzania w 

przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych oraz w zakresie ochrony środowiska. 

3. Działalność informacyjna w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie strony www, forów 

dyskusyjnych lub też blogów o tematyce związanej z celami fundacji. 

4. Opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i 

zarządzania. 

5. Współpraca z jednostkami badawczymi w działalności badawczo – edukacyjnej, przy realizacji celów 

fundacji. 

§ 10 

Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są nieodpłatnie. Cały dochód 

Fundacji z wszystkich źródeł zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego określoną 

w rozdziale „Cele i zasady działania Fundacji” 

§ 11 

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje o 

celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 

§ 12 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej 

celami. 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 13 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte 

przez Fundację w toku jej działania. 

§ 14 

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (tysiąc złotych), 

wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

2. Majątek Fundacji stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

3. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b) dotacji lub subwencji; 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. 
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4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

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

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 15 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatorów, 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, 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. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub 

pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

  

Władze Fundacji 

§ 16 

1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok. 

3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.  

4. Członkowie władz nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem 

zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym 

kosztów podróży. 

 

Rada Fundacji 

§ 17 

1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. W skład Rady może wchodzić Fundator. Fundator pełni wtedy funkcję Przewodniczącego Rady. 

3. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator. Po zakończeniu kadencji kolejną Radę powołuje odchodząca 

Rada. 

4. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powołanych na pięcioletnią kadencję. 

5. Ta sama osoba może być członkiem Rady Fundacji przez nieograniczoną liczbę kadencji. 

6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić na skutek dobrowolnego zrzeczenia się, śmierci 

członka bądź decyzji podjętej większością głosów ogólnej liczby członków Rady Fundacji. 

7. Rada Fundacji wszystkie decyzje podejmuje w formie uchwał większością głosów, o ile niniejszy Statut 

nie stanowi inaczej. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze 

stosunkiem pracy z Fundacją. 

§ 18 
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Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) powoływanie i odwołanie członków Zarządu oraz dokonywanie zmian w składzie Rady; 

2) udzielanie absolutorium Zarządowi; 

3) bieżące kontrolowanie całokształtu działań podejmowanych przez Zarząd; 

4) wydawanie opinii i zaleceń w zakresie działalności Fundacji  

5) nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji; 

6) opiniowanie wniosków Zarządu o zmiany statutu Fundacji; 

7) opiniowanie i zatwierdzenie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji. 

§ 19 

1. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

2. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia 

wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

  

Zarząd Fundacji 

§ 20 

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji. 

§ 21 

1. Zarząd składa się z Prezesa i jednego lub dwóch członków Zarządu. 

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji. Wyboru tego Rada Fundacji powinna dokonać 

najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu. Zarząd jest powoływany na okres określony 

lub nieokreślony. 

3. Ta sama osoba może być członkiem Zarządu przez nieograniczoną liczbę kadencji. 

4. W skład Zarządu mogą wchodzić pracownicy Fundacji. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. W trakcie trwania kadencji istnieje możliwość zmiany władz. 

7. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może zgłosić każdy członek Zarządu.  

8. Zarząd wybiera Prezesa Fundacji spośród swoich członków. 

9. Prezes kieruje pracami Zarządu, prezentuje stanowisko i opinie Fundacji na zewnątrz. 

10. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani wskutek decyzji Rady 

Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków 

Rady. 

11.  Pierwsze posiedzenia Zarządu każdej nowej kadencji zwołuje Rada Fundacji najpóźniej do końca 

drugiego tygodnia od dnia wyborów. 

 

§22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu; 

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

3) kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji; 
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4) uchwalanie rocznych planów finansowych, bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z 

działalności Fundacji; 

5) ubieganie się o środki finansowe i przyjmowanie spadków oraz darowizn na rzecz Fundacji; 

6) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym 

ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wielkości środków przeznaczonych na 

wynagrodzenie oraz uchwalanie regulaminów pracy;  

7) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i uchwalanie zmian statutu Fundacji, podejmowanie 

decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

§ 23 

1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 

głosów lub w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednomyślnie. 

2. W głosowaniu nad uchwałami, o których mowa w pkt. 1, każdy członek Zarządu dysponuje jednym 

głosem. 

3. W przypadku, gdy w głosowaniu liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, o wyniku 

głosowania decyduje głos Prezesa. 

§ 24 

1. Dla bieżącego kierowania działalnością Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji i zatrudnić w nim 

podległego sobie Dyrektora oraz innych pracowników. 

2. Dyrektor Biura Fundacji działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd. 

3. Na stanowisku Dyrektora Biura Fundacji może być zatrudniony członek Zarządu. 

 

Sposób Reprezentacji 

§ 25 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem 

zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 

Zmiana Statutu 

§ 26 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje w formie uchwały Zarządu Fundacji za zgodą Rada Fundacji. Zmiany 

statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. 

Likwidacja Fundacji 

§ 27 

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 Zarząd Fundacji. 
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§ 28 

Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 29 

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

Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

§ 30 

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu Fundacji przez 

organ rejestrujący. 

 


