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Statut Fundacji 
Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb. 

 

Rozdział I 
 Postanowienia Ogólne 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb.”, zwana 

w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundatorem Fundacji jest Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku, zwany w dalszej treści 
Statutu „Fundatorem”.  
 

§  2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 4 
Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek. 

 

§ 5 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 
działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§ 6 
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 
 

§ 7 
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. 

 

§ 8 
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 
samej Fundacji. 

 
Rozdział II 

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji 
§ 9 

Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania: 
a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
b) działalności charytatywnej  i dobroczynności; 
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; 
d) działań niosących pomoc ofiarom wypadków, katastrof, kataklizmów i klęsk żywiołowych; 
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e) działań z zakresu opieki i pomocy społecznej, w szczególności niesienia pomocy osobom, 
chorym, niepełnosprawnym, ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym; 

f) działań zmierzających do podnoszenia jakości pomocy społecznej przez przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych; 

g) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym udzielanie pomocy szpitalom 
i placówkom medycznym, w szczególności w zakresie ratowania życia i zdrowia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 

h) działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w 
szczególności przez organizacyjne i finansowe wspieranie stypendiów dla uczniów oraz 
studentów szczególnie uzdolnionych lub pochodzących z rodzin niezamożnych. 
 

§ 10 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) świadczenie bezpośredniej oraz pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;  

b) świadczenie bezpośredniej oraz pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób 
chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) świadczenie bezpośredniej oraz pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób i 
innych podmiotów dotkniętych wypadkami, katastrofami, klęskami żywiołowymi i innymi 
zdarzeniami losowymi; 

d) organizowanie lub finansowanie zakupu sprzętu medycznego, lekarstw, artykułów 
medycznych itp., niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia osób chorych, 
niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także osób 
dotkniętych wypadkami, katastrofami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami losowymi; 

e) świadczenie bezpośredniej oraz pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na 
rzecz szpitali i innych placówek medycznych, w szczególności organizowanie i finansowanie 
zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania 
zdrowia lub życia; 

f) organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wyjazdów na leczenie i rehabilitację w kraju i 
za granicą; 

g) organizację, finansowanie lub wspieranie wyjazdów wypoczynkowych, w szczególności dla 
dzieci z małych miast i wsi, dzieci z rodzin dotkniętych wypadkami, klęskami żywiołowymi i 
innymi zdarzeniami losowymi, dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

h) pomoc rzeczową i finansową uczniom i studentom, w tym pomoc w postaci stypendiów dla 
uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych lub pochodzących z rodzin niezamożnych; 

i) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność fundacji; 
j) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (rzeczowe, organizacyjne, techniczne,) 

działaniom zgodnym z celami fundacji. 
 

§ 11 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 

§ 12 
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
2. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
§ 13 
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Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 5 000 PLN  (słownie: pięć tysięcy) oraz 
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 
§ 14 

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 
 

§ 15 
Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) subwencji osób trzecich; 
c) dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 
e) aktywów pieniężnych i praw majątkowych; 
f) odsetek od kapitału; 
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
h) wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

§ 16 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 17 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
§ 18 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do jej Fundatora, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 
Członkowie organów Fundacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, Członków organów 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich. 
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, Członków organów 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich. 
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
Fundator, Członkowie  organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 

Rozdział IV 
Fundator i organy Fundacji 

 
Kompetencje Fundatora 

§ 19 
Do kompetencji Fundatora należy: 

a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji; 
b) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, 

oraz wyznaczenie Likwidatora Fundacji; 
c) udzielanie Członkom Rady Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego; 
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d) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, ustalania tekstu jednolitego 
Statutu Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją; 

e) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji, w tym określenie trybu i zasad 
postępowania likwidacyjnego Fundacji; 

f) ustalenie oraz zmiana Regulaminu Rady Fundacji.  
 

§ 20 
1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji; 
b) Zarząd Fundacji. 

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu przewiduje inny sposób 
podjęcia uchwały. 
3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 
 

Rada Fundacji 
§ 21 

1. Członków Rady Fundacji, w liczbie  co najmniej 2, powołuje Fundator.  
2. Fundator może być członkiem Rady Fundacji. 
3. 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 osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą: 
a) śmierci Członka Rady Fundacji; 
b) doręczenia Fundatorowi na adres Fundatora pisma o rezygnacji z członkostwa w Radzie 

Fundacji; 
c) odwołania przez Fundatora. 

5. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całej Rady Fundacji, jak również każdego z jej 
Członków w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 

§ 22 
1. Rada Fundacji działa według uchwalonego przez Fundatora regulaminu. 
2. „Regulamin Rady Fundacji” określa szczegółowy tryb działania Rady Fundacji.  
 

§ 23 
1. Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne, określone w niniejszym Statucie. 
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 
b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 
c) opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i 

spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd; 
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym ocena działalności Zarządu 

w danym roku sprawozdawczym i rocznego sprawozdania finansowego; 
e) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji na podstawie oceny wyniku 

przeprowadzonego audytu; 
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych 

środków; 
g) kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz 

kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd; 
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h) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji 
§ 24 

Zarząd Fundacji, składa się z 1 do 3 członków i jest powoływany przez Fundatora. 
 

§ 25 
Mandat Członka Zarządu Fundacji  wygasa z chwilą: 

a) odwołania przez Fundatora; 
b) doręczenia Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji, na adres odpowiednio 

Fundatora lub Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Zarządu Fundacji; 
c) śmierci Członka Zarządu Fundacji; 
d) Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z 

jego Członków w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 

§ 26 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd Fundacji działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji”. 
 

§ 27 
Zarząd Fundacji: 

a) reprezentuje ją na zewnątrz; 
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy; 
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji; 
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem; 
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji; 
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych; 
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do fundacji; 
i) występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji. 

 
§ 28 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch 
członków Zarządu Fundacji łącznie. 

 
§ 29 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 30 
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 
 

§ 31 
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
 

§ 32 
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji. 
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§ 33 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji za zgodą Rady 
Fundacji. 

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu Fundacji i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z 
wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez 
Fundatora. 

3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika fundacji nie może przekraczać 3-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
 

Rozdział V 
Tworzenie oddziałów, filii, połączenie Fundacji 

§ 34 
Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do fundacji. 

 
§ 35 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 
2. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator. 
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji lub teren działania Fundacji.  
4. Nie może nastąpić połączenie Fundacji z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. 

 
Rozdział VI 

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 
§ 36 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w razie 
osiągnięcia celu, dla którego została powołana. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji. 
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora. 
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się podmiotom, których działalność 

odpowiada celom statutowym Fundacji. 
5. Decyzja Fundatora o likwidacji Fundacji może wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych 

z celami Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji 
Fundacji. 
 

Rozdział VII 
Zmiana Statutu Fundacji 

§ 37 
1. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 

Fundacji. 
2. Wniosek Zarządu Fundacji, o którym mowa powyżej, wymaga uprzedniej opinii Rady Fundacji. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
§ 38 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
 

§ 39 
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


