
STATUT

Fundacji „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Jerzego Za-
błockiego , zwanego dalej  Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów - Fundacja może prowadzić działal-
ność także poza granicami kraju.

3. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

4. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe (filie).

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego

Rozdział II

Cele   Fundacji   i sposoby ich realizacji

§ 6

1. Celem Fundacji jest:



a) Wspieranie - w szerokim tego słowa rozumieniu - młodzieży w ich rozwoju intelektual-
nym, emocjonalnym, społecznym, duchowym, w rozwijaniu ich talentów i pasji w opar-
ciu o wartości. 

b) Wspieranie - w szerokim tego słowa rozumieniu - artystów (zwłaszcza w dziedzinie 
twórczości muzycznej) w rozwoju kultury i sztuki narodowej a także chrześcijańskiej. 

c) Pomaganie (łącznie z profilaktyką) - w szerokim tego słowa rozumieniu - osobom:

c.1.Wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem

c.2.Uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem 

c.3.Współuzależnionym oraz zagrożonym współuzależnieniem 

c.4.Bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością 

c.5.Zadłużonym w stopniu grożącym rozkładem życia rodzinnego  i innymi negatywny-
mi skutkami społecznymi 

c.6.Więźniom oraz osobom, które opuściły zakłady karne

c.7.Chorym i niepełnosprawnym 

d) Zapobieganie marnotrawieniu żywności;
e) Zwiększenie zasięgu głoszenia dobrego przekazu i wzorców życia w oparciu o wartości;
f) Opracowywanie i wdrażanie inicjatyw dzielenia się wiedzą na rzecz budowy wspólnego

kapitału społecznego;

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) Organizowanie i wspieranie wszelkich form przekazu, jako narzędzi promowa-
nia dobrych wzorców w oparciu o wartości narodowe i chrześcijańskie. 

b) Upowszechnianie,  rozpowszechnianie,  promowanie  wartości  narodowych  i
chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji i  komunikacji znane teraz,
oraz tych które powstaną w przyszłości, w tym: 

b.1. świadectw osób, które zmieniły swoje życie mimo trudnej przeszło-
ści;

b.2. przykładów szczęśliwego, pełnego dobra życia, w oparciu o doświad-
czenie dobra i miłości, oraz chrześcijański system wartości;

b.3. współpracę z czasopismami, wydawnictwami, rozgłośniami radiowy-
mi, stacjami telewizyjnymi oraz innymi mediami w organizowaniu progra-
mów i wydawnictw zgodnych z celami Fundacji

b.4. współdziałanie z osobami, władzami i instytucjami państwowymi, sa-
morządowymi,  oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach,  w
sprawach dotyczących rozwoju wartości narodowych i chrześcijańskich, ich
promocji na terenie kraju i za granicą;

b.5. organizowanie akcji,  eventów, wydarzeń edukacyjnych, informacyj-
nych,  pomocowych  i  ewangelizacyjnych  w szkołach,  parafiach,  zakładach
karnych, domach samotnej matki, poprawczakach, domach dziecka, domach
pomocy  społecznej,  noclegowniach,  schroniskach,  ogrzewalniach  i  innych
obiektach



b.6. sprzedaż obrazów i innych dzieł sztuki;

c) Wspieranie młodzieży w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i
duchowym poprzez:

c.1. prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym pieczy zastępczej;

c.2. organizowanie  i  wspieranie  przedsięwzięć  edukacyjnych  i  wycho-
wawczych

c.3. organizowanie  i  wspieranie  przedsięwzięć  sportowo-wypoczynko-
wych 

c.4. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć ewangelizacyjnych

c.5. współpracę z innymi osobami, instytucjami i organizacjami 

c.6. fundowanie stypendiów 

d) Wspieranie artystów oraz ich twórczości poprzez:

d.1. promocja twórców muzycznych, ich osiągnięć i dzieł muzycznych a
także  upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, 

d.2. wspieranie  realizacji  i  produkcji  muzycznych  oraz  działań  związa-
nych z muzyką;

d.3. wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką, w tym stwarzanie
warunków dla rozwoju młodych talentów w formie organizacji prób, koncer-
tów, konkursów, audycji radiowych i telewizyjnych, sesji nagraniowych itp.;

d.4. wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, organizacyjna, merytoryczna
itp.) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzycz-
ną i kulturalną, w tym organizację tras koncertowych i festiwali; 

d.5. opiekę menadżerska nad artystami, zespołami muzycznymi

d.6. inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki

d.7. pomoc finansowa przy renowacji instrumentów oraz sprzętu muzycz-
nego;

d.8. wypożyczanie oraz organizacja sprzętu muzycznego, studyjnego i es-
tradowego;

d.9. pomoc w kompletowaniu członków zespołów muzycznych, organiza-
cja muzyków sesyjnych na potrzeby prób i nagrań;

d.10. organizowanie spotkań, lekcji, szkoleń, seminariów, wystaw,  prezen-
tacji programów edukacyjnych i muzycznych, spotkań autorskich, konferen-
cji, oraz innych form poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień muzycznych,
podnoszących kwalifikacje  twórców związanych z muzyką oraz  służących
promocji i realizacji celów Fundacji;

d.11. tworzenie archiwum muzycznego;



e) Wspieranie  ludzi  biednych,  bezdomnych,  wykluczonych społecznie  i  zagrożo-
nych  wykluczeniem  społecznym,  chorych  i  niepełnosprawnych,  byłych  więź-
niów, osób uzależnionych i ich rodzin, osób zadłużonych i ich rodzin poprzez: 

e.1. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych;

e.2. tworzenie wspólnot i ich wspieranie; 

e.3. pomoc w przystosowaniu do życia społecznego 

e.4. organizowanie kampanii edukacyjnych, happeningów, wydarzeń i in-
nych działań dotyczących wszelkich zagadnień związanych z wykluczeniem
społecznym; 

e.5. występowanie w imieniu ww. osób w obronie należnych im praw;

e.6. organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów, oraz innych
form wypoczynku i rekreacji

e.7. udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej,
finansowej, organizacyjnej

e.8. budowa, organizowanie i prowadzenie placówek całodobowego i noc-
nego pobytu m.in. ogrzewalni, mieszkań treningowych oraz prowadzenie in-
nych placówek dla ww. osób

e.9. budowa, organizację stołówek i jadłodajni

e.10. przeciwdziałanie  społecznemu  wykluczeniu  i  dyskryminacji  ze
względu na religię, poglądy polityczne, wyznawane wartości;

e.11. organizowanie pracy i innych zajęć pożytecznych społecznie

e.12. organizowanie, prowadzenie spółdzielni socjalnych; 

e.13. pomoc osobom i wspólnotom związanym z wychodzeniem z nałogów
(AA, SA, NA, DDA i inne);

f) Wspieranie osób osadzonych w zakładach karnych oraz tych, które je opuściły
poprzez:

f.1.współpraca z zakładami karnymi w celu pomocy ww. osobom 

f.2.wspieranie w powrocie do życia w społeczeństwie ww. osób

f.3.organizowanie spotkań, koncertów, wydarzeń kulturalnych w zakładach kar-
nych

f.4.poszukiwanie pracy dla ww. osób

g) Działalność przeciwdziałająca marnotrawieniu żywności poprzez

g.1. Kampanie edukacyjno-informacyjne

g.2. Organizowanie sposobów i systemów ograniczających marnotrawie-
nie żywności

g.3. Organizowanie i wspieranie instytucji o tym samym celu działania

g.4. Dystrybucję nie zużywanej żywności (resztek) przez hotele, restaura-



cje do stołówek i miejsc gdzie przebywają ludzie ubodzy;

h) Pozyskiwanie funduszy na potrzeby rozwoju Fundacji poprzez:

h.1. organizowanie programów, akcji, eventów, wydarzeń i innych imprez,
w tym kulturalnych (koncertów, aukcji) 

h.2. organizowanie wszelkiego typu wydawnictw

h.3. pozyskiwanie środków z funduszy UE itp. 

h.4. pozyskiwanie środków z funduszy gminnych, miejskich, ministerial-
nych i wszelkich innych gdzie cele są zgodne z celami Fundacji

h.5. organizowanie przedsięwzięć fundraisingowych

h.6. współpracę z organizacjami, instytucjami osobami, które mogą wspo-
móc Fundacje w pozyskaniu funduszy 

i) Inne działania zgodne z celami Fundacji, a w tym:

i.1.Działalność wspomagająca technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub fi-
nansowo organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki
organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność w
zakresie analogicznym do zakresu działania niniejszej Fundacji,  a także po-
moc ekspercka i doradcza dla wyżej wymienionych podmiotów - powoływa-
nie grup eksperckich w celu tworzenia i promowania koncepcji i programów
dla życia publicznego w Polsce;

i.2.Wpieranie, ochrona i rozwój duchowego i materialnego dorobku społeczeń-
stwa;

i.3.Działalność charytatywną;

i.4.Promocję i organizację wolontariatu;

i.5.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

i.6.Działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji, w tym two-
rzenie i prowadzenie stron internetowych. 

i.7.Promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia, aktywnego trybu życia;

i.8.Współpracę w realizacji celów Fundacji z diecezjami, mediami, władzami sa-
morządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zza
granicy, w tym wspieranie finansowe

i.9.Wspieranie  i  organizowanie  działań  umożliwiających  udzielanie  wsparcia
duchowego;

i.10. Prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej;

i.11. Prowadzenie działalności gospodarczej;

i.12. Prowadzenie każdej innej działalności nie zakazanej przez prawo, a
zgodnej z celami i zasadami Fundacji;

i.13. Organizowanie spotkań z różnymi wspólnotami celem wymiany do-



świadczeń i wzajemnej edukacji;

 

§ 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym władz lo-
kalnych, a także współpracować z nimi.

2. Fundacja  może  współpracować z  różnymi  instytucjami  Kościoła  rzymskokatolickiego,  a
także z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

§ 9

Dla realizacji swoich celów, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Fundacja może korzystać
ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy.

Rozdział III

Majątek i dochody   Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zło-
tych), a także środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 11

Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe i pochodzą z:

a) dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,

b) darowizn, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych,

c) dochodów z aukcji i zbiórek publicznych oraz sponsoringu,

d) dotacji i subwencji otrzymywanych od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycz-
nych i organów administracji publicznej,

e) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

f) odsetek bankowych,

g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

h) odsetek od Funduszu Założycielskiego,



i) każdych innych źródeł dochodów nie zabronionych przez prawo.

 

§ 13

1. Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji,  
w szczególności zaś na prowadzenie nieodpłatnej działalności społecznie użytecznej w za-
kresie określonym w niniejszym Statucie.

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na reali-
zacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ich dysponentów. Jeżeli darczyńca, przy-
sposabiający środki Fundacji nie wskazał szczególnego celu ich wykorzystania, oznacza to
przekazanie ich do dyspozycji Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników ma-
jątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji.

 

§ 14

1. Fundacja realizując swoje cele statutowe opiera się na pracy społecznej  Fundatora, człon-
ków organów Fundacji oraz wolontariuszy. 

2. Fundacja może jednak zatrudniać osoby oraz zleca

3.  wykonywanie określonych świadczeń za wynagrodzeniem, jeżeli służy to realizacji celów
Fundacji.

 

§ 15

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieod-
płatna.

2. Nieodpłatną działalnością statutową jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawne-
go, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.

3. Działalność odpłatna może być świadczona publicznie bez pobierania wynagrodzenia, gdy
zaistnieje taka potrzeba, a środki Fundacji na to pozwolą - decyduje o tym Zarząd Fundacji. 

 

§ 16

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji  
w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracow-
ników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w li-
nii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kura-
teli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków  Zarządu Fundacji,
członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach in-
nych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bez-
płatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków  Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach in-
nych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze



statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracowni-
cy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy   Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2. Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji.

 

§ 18

1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, nadzorczych i kontrolnych.

2. W zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych i nadzorczych, Rada jest organem nieza-
leżnym i autonomicznym.

 

§ 19

1. Rada składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Członków  pierwszego  składu  Rady powołuje  Fundator.  Następnych  członków  Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
Rada.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyni-
ku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pra-
cami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Funda-
cji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powino-
wactwa lub podległości służbowej, chyba że Rada zdecyduje inaczej w trybie opisanym
w § 25 p. 2.

b) nie  mogą  być  skazani  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne  ścigane  z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uza-
sadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji. 



6. Rada jest powołana na czas nieokreślony, z tym że Rada może podjąć uchwałę o skróceniu
swojej kadencji.

7. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:

a) upływu kadencji,

b) śmierci członka Rady,

c) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,

d) wystąpienia okoliczności  trwale  uniemożliwiających wypełnianie  przez niego funkcji
członka, 

e) odwołania przez Radę.

8. Rada odwołuje członka Rady w przypadku: 

a) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

b) pozbawienia członka Rady praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 

9. Rada może odwołać członka Rady w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Rady, 

b) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo wydanych
na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu, 

c) działania przez niego na szkodę Fundacji. 

10. Członek Rady, którego dotyczy głosowanie nad uchwałą o jego odwołaniu, jest wyłączony z
tego głosowania. 

§ 20

1. Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie regulaminu pracy i organizacji  Zarządu, w tym zasad wynagradzania jego
członków;

b) zatwierdzanie sprawozdania  Zarządu z jego rocznej działalności oraz sprawozdania fi-
nansowego  i  udzielanie  Zarządowi absolutorium (nieudzielenie  absolutorium nie  ma
wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na po-
stanowieniach Regulaminu),

c) podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu, utworzenia placówki tereno-
wej  Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

d) inne sprawy zastrzeżone w Statucie,

e) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

f) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działania
Fundacji,

g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

h) delegowanie członków Rady do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem dorad-
czym.

i) tworzenie placówek terenowych fundacji.



j) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

k) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

l) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

2. W  zakresie  uprawnień  kontrolno  -  nadzorczych  do  zadań  Rady należy  
w szczególności:

a) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji,

b) badanie zgodności działalności Fundacji ze statutem oraz właściwymi przepisami,

c) ocena rocznych sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumenta-
mi oraz stanem faktycznym.

§ 21

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej
liczby  głosów  decyduje  głos  Przewodniczącego.  Rada  Fundacji  sprawując  swe  funkcje
może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

4. Nadzwyczajne posiedzenie  Rady może być zwołane przez Przewodniczącego  Rady z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu, podjęty w
drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu.

§ 22

1. Do ważności posiedzenia  Rady konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej członków li-
stem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pomocą poczty
elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed datą posiedzenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad.

2. Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady w trybie określonym w ust. 1 powyżej, do-
konując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten potwierdzi, że został
zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia.

3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady stawił się na posiedzeniu pomimo wadliwości
lub braku zawiadomienia.

§ 23

1. Członkowie  Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu  Rady,  bez prawa do głosowania, z
wyjątkiem przypadków w których Rada podejmie uchwałę o tajności obrad.

2. Obecność przynajmniej jednego członka  Zarządu jest obowiązkowa, jeżeli z takim wnio-
skiem wystąpi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.



§ 24

1. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Rady zapadają zwy-
kłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. Uchwały podpisuje naj-
starszy wiekiem spośród głosujących za uchwałą.

2. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu, utworzenia placówki terenowej Fundacji, połączenia
z inną fundacją lub likwidacji Fundacji  Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

3. Przewodniczący Rady może w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie pisemne
nad uchwałami Rady. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszyst-
kich biorących udział w posiedzeniu. Uchwały podjęte w ten sposób zostaną sporządzone 
i podpisane przez najstarszego z biorących udział w posiedzeniu. Sporządzający, niezwłocz-
nie  po podpisaniu,  doręczy odpisy wszystkich podjętych uchwał członkom  Rady,  którzy
uczestniczyli w posiedzeniu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na pi-
śmie. W takim wypadku, głosujący na piśmie poinformuje wszystkich pozostałych człon-
ków Rady o oddaniu swojego głosu w takiej formie oraz przekaże podpisany głos innemu
członkowi Rady w zapieczętowanej kopercie, którą ten ostatni otworzy na posiedzeniu, na
którym odbywa się to dane głosowanie w obecności pozostałych obecnych członków Rady.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady.

§ 25

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół przez sekretarza posiedzenia wybranego spośród
osób, które stawiły się na posiedzenie.

2. Protokół podpisuje osoba wybrana na sekretarza oraz Przewodniczący  Rady;  jeżeli  Prze-
wodniczący Rady nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje jego Zastępca.

3. W przypadku, gdy na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady, ani jego Zastępca,
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego posiedzenia, który prowadzi posiedzenie
oraz podpisuje protokół z posiedzenia.

§ 26

Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, zgodnie z jej Statutem.

§ 27

1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.



2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa powołuje Fundator. Następny skład Zarządu, w tym
Prezesa, powołuje Rada na czteroletnią kadencję.

3. Rada może, z ważnych powodów, odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upły-
wem kadencji, lub zawiesić ich w czynnościach. Uchwałę w przedmiocie odwołania członka
Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach Rada  podejmuje jednomyślnie w obecności
wszystkich członków Rady.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:

a) śmierci członka Zarządu,

b) złożenia Radzie pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,

c) odwołania przez Radę.

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrze-
żonych dla kompetencji Rady.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu. Uchwały Zarządu podejmowa-
ne  są  zwykłą  większością  głosów,  bez  względu  na  liczbę  osób  biorących  udział  
w posiedzeniu.

3. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

4. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu.

5. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez Prezesa, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał.  Posiedzeniom  Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub
Wiceprezes. 

6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obec-
ności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Przy czym w każdej sprawie
dla której wymagany jest udział więcej niż jednego członka Zarządu, w przypadku gdy Za-
rząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu działa samodzielnie.

7. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje może podejmować jednoosobowo Prezes Zarzą-
du, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania się za Fundację upoważniony jest jednooso-
bowo Prezes Zarządu, Wiceprezes lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

9. W pozostałym zakresie działalność Zarządu może regulować Regulamin Prac Zarządu, któ-
ry przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Rada.

§ 29

1. Do zadań Zarządu należy:

a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według za-
sad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,

d) przygotowanie projektu działalności,



e) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wyna-
grodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

g) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,

h) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadków, zapisów, darowizn, sub-
wencji i dotacji,

i) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółki handlowej,

j) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji dla celów statutowych Fundacji,

k) coroczne przygotowywanie i składanie na ręce Rady sprawozdania,

l) sprawy zlecone przez Radę.

§ 30

1. Zarząd może ustanowić Pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu
Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.

2. Pełnomocnik Zarządu może być ustanowiony jedynie uchwałą Zarządu podjętą jednomyśl-
nie przy obecności wszystkich członków Zarządu. Tak ustanowiony pełnomocnik może zo-
stać odwołany jedynie w takim samym trybie, w jakim został powołany. 

3. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz
określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz
Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka
Zarządu.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa członków organów Fundacji do
ustanawiania własnych pełnomocników na zasadach ogólnych.

§ 31

1. Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji.

2. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:

a) otrzymywać pożyczek z Fundacji;

b) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie
związane z Fundacją;

c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż pod-
mioty nie związane z Fundacją.

§ 32

Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz nabywać
udziały spółek.

§ 33

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązują-



cymi osoby prawne.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 34

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu
opinii  Zarządu Fundacji  albo  (ii)  na  wniosek  Zarządu.  Rada Fundacji  dokonuje  zmian  statutu
uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady
Fundacji.

§ 35

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach - na warunkach określo-
nych umową obu Fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.

2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje  Rada – po uzyskaniu
opinii Zarządu.

3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd.

§ 36

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla które-
go Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.

2. Uchwałę  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada bezwzględną  większością  głosów,  przy
obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów,
likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego innym, wskazanym przez  Radę Fundacji, organizacjom pożytku pu-
blicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbli-
żone są do celów Fundacji.

§ 37

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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	3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
	4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
	5. 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, chyba że Rada zdecyduje inaczej w trybie opisanym w § 25 p. 2.
	b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
	c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
	6. Rada jest powołana na czas nieokreślony, z tym że Rada może podjąć uchwałę o skróceniu swojej kadencji.
	7. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
	a) upływu kadencji,
	b) śmierci członka Rady,
	c) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
	d) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji członka,
	e) odwołania przez Radę.
	8. Rada odwołuje członka Rady w przypadku:
	a) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
	b) pozbawienia członka Rady praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
	9. Rada może odwołać członka Rady w przypadku:
	a) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Rady,
	b) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo wydanych na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu,
	c) działania przez niego na szkodę Fundacji.
	10. Członek Rady, którego dotyczy głosowanie nad uchwałą o jego odwołaniu, jest wyłączony z tego głosowania.
	§ 20
	1. Do kompetencji Rady należy:
	a) uchwalanie regulaminu pracy i organizacji Zarządu, w tym zasad wynagradzania jego członków;
	b) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z jego rocznej działalności oraz sprawozdania finansowego i udzielanie Zarządowi absolutorium (nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu),
	c) podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu, utworzenia placówki terenowej  Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
	d) inne sprawy zastrzeżone w Statucie,
	e) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
	f) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
	g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
	h) delegowanie członków Rady do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
	i) tworzenie placówek terenowych fundacji.
	j) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
	k) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
	l) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
	2. W zakresie uprawnień kontrolno - nadzorczych do zadań Rady należy w szczególności:
	a) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji,
	b) badanie zgodności działalności Fundacji ze statutem oraz właściwymi przepisami,
	c) ocena rocznych sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
	§ 21
	1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
	2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
	3. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
	4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu, podjęty w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu.
	§ 22
	1. Do ważności posiedzenia Rady konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą posiedzenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad.
	2. Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady w trybie określonym w ust. 1 powyżej, dokonując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten potwierdzi, że został zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
	3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady stawił się na posiedzeniu pomimo wadliwości lub braku zawiadomienia.
	§ 23
	1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady, bez prawa do głosowania, z wyjątkiem przypadków w których Rada podejmie uchwałę o tajności obrad.
	2. Obecność przynajmniej jednego członka Zarządu jest obowiązkowa, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
	§ 24
	1. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. Uchwały podpisuje najstarszy wiekiem spośród głosujących za uchwałą.
	2. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu, utworzenia placówki terenowej Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
	3. Przewodniczący Rady może w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie pisemne nad uchwałami Rady. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
	4. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Uchwały podjęte w ten sposób zostaną sporządzone i podpisane przez najstarszego z biorących udział w posiedzeniu. Sporządzający, niezwłocznie po podpisaniu, doręczy odpisy wszystkich podjętych uchwał członkom Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.
	5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie. W takim wypadku, głosujący na piśmie poinformuje wszystkich pozostałych członków Rady o oddaniu swojego głosu w takiej formie oraz przekaże podpisany głos innemu członkowi Rady w zapieczętowanej kopercie, którą ten ostatni otworzy na posiedzeniu, na którym odbywa się to dane głosowanie w obecności pozostałych obecnych członków Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
	§ 25
	1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół przez sekretarza posiedzenia wybranego spośród osób, które stawiły się na posiedzenie.
	2. Protokół podpisuje osoba wybrana na sekretarza oraz Przewodniczący Rady; jeżeli Przewodniczący Rady nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje jego Zastępca.
	3. W przypadku, gdy na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady, ani jego Zastępca, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego posiedzenia, który prowadzi posiedzenie oraz podpisuje protokół z posiedzenia.
	§ 26
	Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, zgodnie z jej Statutem.
	§ 27
	1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
	2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa powołuje Fundator. Następny skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Rada na czteroletnią kadencję.
	3. Rada może, z ważnych powodów, odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji, lub zawiesić ich w czynnościach. Uchwałę w przedmiocie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach Rada podejmuje jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady.
	4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
	a) śmierci członka Zarządu,
	b) złożenia Radzie pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
	c) odwołania przez Radę.
	§ 28
	1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady.
	2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu.
	3. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
	4. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu.
	5. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez Prezesa, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
	6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Przy czym w każdej sprawie dla której wymagany jest udział więcej niż jednego członka Zarządu, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu działa samodzielnie.
	7. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje może podejmować jednoosobowo Prezes Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
	8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania się za Fundację upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, Wiceprezes lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
	9. W pozostałym zakresie działalność Zarządu może regulować Regulamin Prac Zarządu, który przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Rada.
	§ 29
	1. Do zadań Zarządu należy:
	a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem,
	b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
	c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
	d) przygotowanie projektu działalności,
	e) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
	f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
	g) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,
	h) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadków, zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,
	i) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółki handlowej,
	j) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji dla celów statutowych Fundacji,
	k) coroczne przygotowywanie i składanie na ręce Rady sprawozdania,
	l) sprawy zlecone przez Radę.
	§ 30
	1. Zarząd może ustanowić Pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.
	2. Pełnomocnik Zarządu może być ustanowiony jedynie uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu. Tak ustanowiony pełnomocnik może zostać odwołany jedynie w takim samym trybie, w jakim został powołany.
	3. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka Zarządu.
	4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa członków organów Fundacji do ustanawiania własnych pełnomocników na zasadach ogólnych.
	§ 31
	1. Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji.
	2. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:
	a) otrzymywać pożyczek z Fundacji;
	b) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie związane z Fundacją;
	c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją.
	§ 32
	Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz nabywać udziały spółek.
	§ 33
	Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
	Rozdział V
	Postanowienia końcowe
	§ 34
	Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (ii) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
	§ 35
	1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach - na warunkach określonych umową obu Fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
	2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje Rada – po uzyskaniu opinii Zarządu.
	3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd.
	§ 36
	1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
	2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
	3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
	4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
	§ 37
	Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

