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Statut Fundacji pod nazwą : 

 „Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów  

KA 4 resPect” 

(tekst jednolity z dnia 01 marca 2018 roku) 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów  KA 4 resPect” zwana 
dalej „Fundacją” ustanowiona przez: 

a) Łukasz Kaczmarek  
 

zwanym dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym z dnia 21 września  2015 roku, 
Rep. A nr 5248/2015, sporządzonym przed notariuszem Małgorzata  Rote. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 
2003 r.) 
oraz postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

4. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość : KOŁACZKOWICE . 

§ 4 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 

2. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju 
i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek 
stowarzyszeń. 
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§ 5 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 6 

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw sportu i turystyki 
zwany dalej „Właściwym Ministrem”. 

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA 
FUNDACJI 

§ 7 

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu, szczególnie w zakresie: wspierania promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo, intelektualnie oraz działalność charytatywna na rzecz 
promocji i regonu, a w szczególności: 

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
 

2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 

3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,               
 

4. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej,  
 

5. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,                                                                                     

 
6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 

 
7. działalność charytatywna, 

 
8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 

9. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
 

10. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 

 
11. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania, 
 

12. działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
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13. prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej i 

sportu, 
14. działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 

 
15. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie 

oraz kulturę i sztukę,  
 

16.  niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi 
schorzeniami, 
 

17.  niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 
18. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,   

19. niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin.  

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez podejmowane działania: 
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo), osób, 
placówek, ośrodków i instytucji: 

1. organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie; 
 

2. organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji; 
 

3.   pomoc finansową i rzeczową, 
 

4. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
 

5. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 
 

6. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 
 

7. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego, 
 

8. udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej; 
 

9. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu 
poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz 
kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych 
 

10. finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów określonych w § 7 
 

11. w zakresie promocji, profilaktyki oraz propagowania aktywnych form życia, 

 

12. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 
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13. w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

14. w zakresie prowadzenia zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu 

15. w zakresie organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. 

§ 9 

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

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 

 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 
 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 
 działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych (PKD 85.59.B) 
 pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla 

dzieci i dorosłych (PKD 92.34.Z), polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, 
konkursów, 

 działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z.), 
 sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), 
 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z) 

 działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 
 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

 sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.61.z); 

 sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z); 

 wydawania książek  (PKD 58.11.z); 
 wydawania gazet  (PKD 58.13.Z); 
 wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ; 
 działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ; 
 nadawania programów radiofonicznych  (PKD 60.10.Z); 
 działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
 badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 
 Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z); 
 Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z); 
 działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 
 działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z) 
 działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej 

(PKD 94.99.Z) 
 działalności  wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z). 
 produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z), maskotek z logo Fundacji, 
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 sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek ( PKD 52.48.E) maskotek z logo 
Fundacji, 

 sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 52.62), polegająca na 
sprzedaży maskotek z logo Fundacji, 

 sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego 
 (PKD 51.47.Z), 

 produkcja   gotowych   artykułów    włókienniczych,    oprócz    odzieży    z    
 wyjątkiem  działalności usługowej (PKD 17.40.A), 

 produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.63.Z). 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych 
(PKD 46.17.Z) 

 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A) 
 Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z) 
 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) 
 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

(PKD 56.21.Z) 
 Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 
 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z) 

3. Fundacja może także realizować swoje cele  przez odpłatną działalność pożytku 
publicznego  w zakresie wymienionym w  § 8. 

4. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla 
osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji 
publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5,5a i 5b i 
dalszych ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia 
realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać 
stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 

5. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja  może także 
przyjmować dotacje i dofinansowania  przewidziane w innych aktach prawnych. 

6. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc wyodrębnioną nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego opisane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 

a) działalność nieodpłatna: 

 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
 93.12.Z Działalność klubów sportowych 
 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 
 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje 
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 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 4000 PLN wniesiony przez 
Fundatorów Fundacji w następujący sposób: 

a) ŁUKASZ KACZMAREK  - 4000 PLN 

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej 
działania. 

2. Środki majątkowe w kwocie 3000 PLN będą przeznaczone na prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego. 

3. Dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 

4. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). 

§ 11 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a) funduszu założycielskiego; 
b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów; 
c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak 
i zagranicznych; 
d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, 
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 
kapitałowym; 
e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 
f) odsetek i depozytów bankowych; 
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego 
h) zysków z działalności gospodarczej 

2. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie 
na swoją statutową działalność, o której mowa w § 7 i nast. niniejszego Statutu. 
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3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, 
że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie 
poprzedzającym. 

4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, 
w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. 

6. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, 
jednorazowej lub łącznej, w wysokości określonej przez Fundatorów w drodze uchwały 
podjętej jednogłośnie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Darczyńcy. Tytuł 
Darczyńcy ma charakter osobisty. 

7. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziome księgowym 
i rachunkowym 

§ 12 

Statut Fundacji oraz lub inne akty wewnętrzne Fundacji zabraniają:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

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 

§ 13 

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. 

§ 14 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI 

§ 15 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”; 
b) Rada Fundacji, zwany dalej „Radą” 

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa powoływanych i 
odwoływanych przez Fundatora. 

2.   Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata. 

3.   Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 
członka Zarządu, albo w skutek odwołania. 

4.   Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 

a)  wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 
członka Zarządu, 

b)  choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej 
funkcji, 

c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, 

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

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

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

§ 17 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych 
w Statucie: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
b) koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji; 
c) administrowanie majątkiem Fundacji; 
d) przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
e) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji. 
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f) zmiana celów i statutu Fundacji, 
g) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją, 

§ 18 

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu 
samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie. 

2. Zarząd jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę wszystkich Fundatorów przed dokonaniem 
rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości 
przekraczającej 2000 złotych. 

3.Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa Zarządu 
samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie. 

 

§ 19 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane 
uważa się głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów 
członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu 
z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą 
odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu 
na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe. Na posiedzeniach zarządu mogą być 
obecni członkowie Rady, w charakterze obserwatorów. 

§ 20 

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 6 osób. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatora oraz wybrane 
przez niego osoby fizyczne lub prawne. 

3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji 
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady. 

5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”. 

6. Członkowie Rady Fundacji: 

1)      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, 

2)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
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3)      za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach 
członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 

§ 21 

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji 
Przewodniczący Rady Fundacji. 

 

§ 22 

1.      Kadencja Rady Fundacji wynosi 2 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w 
trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej 
kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej 
kadencji. 

2.      Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia 
rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

3.      Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych 
przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą 
podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału 
Przewodniczącego Rady Fundacji. 

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący 
Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej 2/3 aktualnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

§ 23 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie 
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada 
uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

2.   Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1)      wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

2)      zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji, 

3)     ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, 

4)      ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

5)      uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego 
przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian, 
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6)  ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości 
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na 
podstawie umów cywilno-prawnych, 

7)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd 

 

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU 

§ 24 

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje  Zarząd Fundacji. Zarząd podejmuje 
decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 
aktualnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany  statutu dotycząca zmian  zakresu praw Fundatorów, 
wymaga dodatkowo dla swej ważności zatwierdzenia przez Fundatorów działających 
jednogłośnie. 

 

ROZDZIAŁ VI: LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Zarządu Fundacji ,w razie osiągnięcia celów, 
dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub 
w przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów, zgodnie z art 15 ustawy o fundacjach. Decyzję 
o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
2/3 aktualnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, 
wskazanym w tym celu przez Fundatorów. 

§ 26 

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

 


