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STATUT FUNDACJI EDUKACYJNEJ  „SZCZĘŚLIWA” 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji. 

Rozdział IV. Organy Fundacji. 

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji, 

Rozdział VI. Zmiana statutu. 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 

  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA EDUKACYJNA „SZCZĘŚLIWA”–  zwana dalej 

"Fundacją" , została ustanowiona przez Fundatorów którymi są: 

 

1. prof. dr hab. Grzegorz  Mazur 

2. Katarzyna  Marta  Młynarczyk 

3. Tomasz  Koptaś 

4. Agnieszka Grażyna  Meysner 

5. Marta  Wrzalik 

6. Ewa  Szostak 

7. Agnieszka  Szpara 

8. Anna  Łozińska - Surowiec 

9. Beata  Malewicz 

10. Małgorzata  Urszula  Przysłup 

11. Dorota Izabela Nieto - Kuczyńska 

12. dr David  Eduardo  Nieto - Rasiński 

13. Anna  Teresa  Staniak 

 

zwanych dalej Fundatorami, 

 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11.02.2015 roku przed notariuszem Małgorzata 

Zembala, zastępcą notarialnym notariusza Beaty Baranowskiej Seweryn, prowadzącym 

kancelarię notarialną we Wrocławiu za numerem repertorium A  11955/2015 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz 

postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej statutem.  
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§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony. 

 

§ 3 

1. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona prawnie. 

2. Fundacja może używać pieczęci i oznak z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 4 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister  Edukacji Narodowej. 

 

 

§ 5 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław. 

§ 6 
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i 

stowarzyszeń. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, wyłącznie w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

§ 7 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz 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 I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 8 

Celem Fundacji jest: 

1. wspieranie realizacji, rozwoju i wdrażanie działań edukacyjnych na podstawie programu 

własnego Małgorzaty Przysłup i Anny Dąbrowskiej  „Metoda stymulowania wszechstronnego 

rozwoju dziecka w klasach I-III nauczania zintegrowanego” i programu własnego Małgorzaty 

Przysłup „Metoda wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV-VI szkoły podstawowej” 

będącego innowacją pedagogiczną realizowaną w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu 

oraz innych programów autorskich w zakresie metod wszechstronnego rozwoju dziecka w 

wieku przedszkolnym i szkolnym przyjętych do realizacji, 

2. opracowywanie, tworzenie, rozwój i wdrażanie, propagowanie własnych programów 

edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i 

szkolnym, 

3. wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami, a także dzieci szczególnie uzdolnionych w oparciu 

o realizowane przez Fundację programy edukacyjne, 

4. organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu, 

5. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy  

i wolontariuszy w kraju i za granicą, 

6. prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, 

promocji zdrowia i ekologii, 

7. propagowanie zdrowego stylu życia, 
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8. propagowanie i wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym,  

 

§ 9 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach 

Fundacji    programy edukacyjne, w szczególności program własny Małgorzaty Przysłup i 

Anny Dąbrowskiej „Metoda stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach 

I-III nauczania zintegrowanego” i programu własnego Małgorzaty Przysłup „Metoda 

wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV-VI szkoły podstawowej”, będącego 

innowacją pedagogiczną realizowaną w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu oraz 

innych programów autorskich w zakresie metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym i szkolnym przyjętych do realizacji, 

2. powoływanie i prowadzenie jednostek edukacyjno-wychowawczych do realizacji określonych 

w celach Fundacji programów edukacyjnych,  

3. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, 

spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów 

multimedialnych, 

4. organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, 

5. promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację, 

6. organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych, 

7. współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi  

i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im 

pomocy organizacyjnej. 

§ 10 

 Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami. 

 

          Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 11 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie : 6500 złotych (słownie: sześć 

tysięcy pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i 

ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów 

uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

3. Całość dochodów pozyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

§ 12 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja nie może  udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do członków jej 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",  
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3. Fundacja nie może  przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich 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,  

4. Fundacja nie może  wykorzystywać majątku na rzecz 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, 

5. Fundacja nie może dokonywać  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą 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 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) dotacji i subwencji, 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) dochodów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 

5) dochodów z praw majątkowych, 

6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

7) dochodów z działalności gospodarczej, 

8) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

 

§ 14 
Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

§ 15 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

        

       Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 
 

§ 16 
1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji,  zwana dalej Radą,  

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji  i Zarządu.  

 

§ 17 
1. Rada  składa się maksymalnie z 30 członków a minimalnie z 10 członków. 

2. Rada  powinna składać się w co najmniej 70% z przedstawicieli ustawowych dzieci będących  

uczniami Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu.  

3. W skład pierwszej Rady wchodzą Fundatorzy, którzy złożą deklarację uczestnictwa w Radzie 

oraz rodzice uczniów SP68 rekomendowani przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do SP 68. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić 

tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada. 

4. Kandydaturę nowego członka Rady może zgłosić każdy z członków Rady bieżącej kadencji, 

Zarząd lub 20 przedstawicieli ustawowych dzieci, będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 
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68 we Wrocławiu. Rada przyjmuje nowego członka większością głosów  2/3 w głosowaniu 

tajnym.  

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

a)    śmierci członka; 

b)    złożenia rezygnacji; 

c)    odwołania w przypadku i trybie wskazanym w ust. 6. 

6. Z ważnych przyczyn na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek 

Zarządu, lub na pisemny wniosek 20 przedstawicieli ustawowych dzieci, będących uczniami 

SP 68 Fundacji Rada może wykluczyć ze swojego składu członka Rady w głosowaniu tajnym 

większością głosów 2/3 członków Rady.  

7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak 

w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych 

wydatków związanych z tą działalnością.  

8. Członkowie Rady przed objęciem funkcji składają oświadczenie, że nie  byli skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

9. Kadencja Rady trwa cztery lata. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, 

kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Osoba, która weszła w skład 

rady fundacji jako rodzic lub przedstawiciel ustawowy dziecka, będącego uczniem szkoły 

podstawowej nr 68 we Wrocławiu, kończy automatycznie swoja kadencję z chwilą 

zakończenia przez dziecko nauki w szkole. Rada na ostatnim posiedzeniu w danej kadencji 

wybierze na zasadach określonych niniejszym statutem skład Rady na nową kadencję.  

 

§ 18 

 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 

2. Przewodniczącego i Sekretarza wybierają Członkowie Rady na swoim pierwszym 

posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz wobec 

Zarządu. 

4. Sekretarz Rady jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami 

Rady, w szczególności za sporządzanie  protokołów z posiedzeń Rady i przechowywanie 

oryginalnych tekstów uchwał oraz  sporządzanie z nich odpisów. 

 

§ 19 

1. Rada jest organem kontroli i nadzoru wobec Zarządu, o uprawnieniach inicjatywnych i 

opiniodawczych. 

2. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, 

przynajmniej raz na 6 miesięcy. 

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek co najmniej pięciu Członków Rady,  

c) na wniosek Prezesa Zarządu. 

4. Każdorazowo wniosek o zwołanie posiedzenia Rady składany jest do Sekretarza Rady w 

formie pisemnej (w tym również e-mail) do wiadomości Prezesa Zarządu.  

5. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rada zbiera się na posiedzeniu w terminie do  

30 dni od daty wpływu formalnego wniosku. 

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, 

Fundatorzy lub inne zaproszone przez nią osoby bez prawa głosu. 
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7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jej członków (w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego), za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym statucie. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego a w razie jego 

nieobecności  Wiceprzewodniczącego.  

8. Rada w celu wykonania swych zadań nadzorczych i kontrolnych  jest uprawniona do :  

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

9. Radzie i każdemu z jej członków przysługuje pełne prawo do rzetelnej informacji o 

wszystkich działaniach Fundacji. 

10. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin. 

 

       § 20 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium dla Zarządu, 

2)  coroczna akceptacja programów działania Fundacji, założeń i planów rozwojowych 

Fundacji, w tym prognoz przychodów i wydatków w danym roku rozliczeniowym, 

w szczególności zatwierdzania treści zasad wynagradzania pracowników Fundacji, 

zatwierdzanie programów działania Fundacji, podejmowanie uchwał w sprawach 

wskazanych w § 35 niniejszego statutu, 

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

4) powoływanie Prezesa  i  członków Zarządu większością głosów 2/3   członków Rady, 

5)odwoływanie Prezesa  i  członków Zarządu większością głosów 2/3   członków Rady, 

        6) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu, 

7)  zmiana statutu większością ⅔ głosów członków Rady 

8. wyrażanie zgody na tworzenie filii, oddziałów, zakładów oraz przystępowania do 

spółek, fundacji i stowarzyszeń. 

 

§ 21 

1. Rada może powołać, jako swoje ciało doradcze Radę Programową lub inne zespoły doradcze 

złożone z osób skupionych wokół idei i celów Fundacji. 

2. Rada opracowuje i zatwierdza Regulamin Rady Programowej i innych zespołów doradczych 

ustalający ich cele, zadania i zasady funkcjonowania. 

 

§ 22 

1. Rada może oddelegowywać swoich członków do pełnienia funkcji członka Zarządu i innych 

funkcji, w jednostkach organizacyjnych i organach powołanych lub ustanowionych przez 

Fundację oraz spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach, do których Fundacja przystąpiła.  

 

2. Oddelegowanie Członka Rady do pełnienia tych funkcji odbywa się  

w drodze uchwały Rady.  

3.  W razie oddelegowania członka Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka 

Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, 

odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

 

§ 23 

1.    Zarząd składa się z minimum 2 (dwóch) i maksymalnie 3 (trzech) osób w tym prezesa i 

wiceprezesa zarządu.  
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2.  Prezes, Wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na kadencję 

trwającą pięć lat. 

3.   Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. 

4. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające ze sobą w związku małżeńskim we 

wspólnym pożyciu stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  będące dla siebie „osobami 

bliskimi” , chyba że zgodę wyrazi na to Rada Fundacji w osobnej uchwale.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji składanej 

Przewodniczącemu Rady, śmierci członka Zarządu albo w skutek odwołania przez Radę. 

6. Członkowie Zarządu przed objęciem funkcji składają oświadczenie, że nie  byli skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

§ 24 

1.    Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.    Do obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji oraz podejmowanie 

decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady. W szczególności 

Zarząd: 

a) sporządza, realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 

b) sprawuje zarząd majątkiem i funduszami Fundacji zgodnie z przepisami prawa i 

zapisami Statutu,,  

c) przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy, realizuje 

szczególne decyzje darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z 

postanowieniami niniejszego statutu, 

d) ustala regulamin wewnętrzny zarządu Fundacji i inne akty wewnętrzne 

nieprzewidziane statutem do kompetencji Rady, prace Zarządu w tym zakresie 

wymagają zatwierdzenia przez Radę 

e) uczestniczy w posiedzeniach Rady,  

f) sporządza w odpowiednim terminie oraz przedkłada Radzie do zatwierdzenia 

sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za każdy rok 

działalności, 

g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne. Uchwały Zarządu 

w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Radę. 

h) zawiera umowy na dostawy towarów lub usług niezbędnych do realizacji zadań 

statutowych Fundacji, 

i) wnioskuje do Rady w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji, 

j) wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

        

§ 25 
1.    Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani  

i nagradzani. 

2.    Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania Członków Zarządu  zatwierdza Rada, 

podejmując stosowną uchwałę.  

 

§ 26 

1.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa 

Zarządu. 

2.    W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw podjęciu danej uchwały decyduje głos 

Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. 
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§ 27 

1.   Do reprezentowania Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w 

tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. 

2.   Zarząd może w drodze uchwały upoważnić inne osoby do reprezentacji Fundacji w zakresie 

zwykłego zarządu. 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

§ 28 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 

statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, niniejszym statutem i w 

następującym zakresie: 

a) wychowanie przedszkolne  

b) szkoły  podstawowe  

c) gimnazja  

d) licea ogólnokształcące 

e) licea profilowane  

f) technika, 

g) zasadnicze szkoły zawodowe 

h) pozaszkolne formy edukacji  

i) działalność paramedyczna 

j) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana  

k) wydawanie książek  

l) wydawanie gazet  

m) pozostała działalność wydawnicza  

n) reprodukcja zapisanych nośników informacji  

o) działalność związana z oprogramowaniem  

p) przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  

q) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  

r) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

s) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  

t) wynajem nieruchomości na własny rachunek  

u) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych  

v) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

w) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  

x) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

y) działalność organizacji profesjonalnych  

z) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  

aa) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  

bb) działalność związana z projekcją filmów  

cc) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  

dd) działalność obiektów kulturalnych  

ee) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych  

2.    Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.  

  

§ 29 

 

1.    Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub w formie 

wyodrębnionych jednostek - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne. 
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2.    Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do innych spółek prawa handlowego i innych 

podmiotów działających w kraju i za granicą. 

3.    Tryb tworzenia i likwidacji jednostek, zasady ich funkcjonowania oraz zakresy działalności 

określa Zarząd, a zatwierdza Rada. 

4.    W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję 

księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

       § 30 

1.    Z funduszu założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1000 zł 

(słownie tysiąc) złotych.  

2.    Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia  

i wykorzystania określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Zarząd i zatwierdzane 

przez Radę. 

       

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU 
 

§ 31 
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 2/3 aktualnych członków Rady. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 32 

1.    Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2.    Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

 

§ 33 

Decyzję w przedmiocie likwidacji bądź połączenia z innym podmiotem, podejmuje Rada 

Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów aktualnego składu Rady, na 

jednomyślny wniosek Zarządu. 

                                                             § 34                                                                    

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorów powołuje Rada. 

 

2. 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 Radę. 

 

  § 35 

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


