Statut Fundacji pn. Fundacja 1% Dobra
z siedzibą w Pile
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pn. Fundacja 1%Dobra, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Artura
Łazowego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 30-10-2018 r.,
sporządzonym przez notariusza KRYGIER ANNA w Kancelarii Notarialnej w PIŁA, numer
repertorium A 4856/2018, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
1.
2.
3.
4.
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Fundacja działa pod firmą: Fundacja 1%Dobra.
Siedzibą Fundacji jest miasto Piła.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju i poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
współpracować z instytucjami zagranicznymi.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i
przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z
podmiotami zagranicznymi. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie, przy
obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
Fundacja może także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.
Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w
drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków
uprawnionych do głosowania.
§3
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Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie.
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja 1%Dobra.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.
ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§4

1.

Celami działania Fundacji są:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywnej;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
19) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
20) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji;
23) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
27) promocja i organizacji wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność w zakresie określonym w pkt 1-32.

2.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez
zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali
społecznościowych,
2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez osoby trzecie,
3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności
organizacji pożytku publicznego,
4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach
organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
5) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów
dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać
działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,
6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie
majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa;
8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i
współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
3.

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów 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) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i
instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
5. Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.
6. Fundacja w zakresie celów i sposobów ich realizacji określonych odpowiednio w § 4 ust. 1 i
2 powyżej, może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego określa
Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej poowy członków uprawnionych do głosowania
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
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§5
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), stanowiący rzeczy ruchome, wniesione przez Fundatora do Fundacji
wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§6
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych
organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
działalności gospodarczej Fundacji,
innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości
na rzecz prowadzonej działalności, przy czym nadwyżka bilansowa Fundacji nie może być
dystrybuowana pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji, a także pracowników
Fundacji, ale musi być przeznaczana na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na
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działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której
działa Fundacja. Zakres nadwyżki bilansowej Fundacji przeznaczanej na cele Fundacji
związane z reintegracją zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, określa Zarząd w formie uchwały.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
niniejszego Statutu.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności statutowej.
W skład majątku Fundacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 Statutu, wchodzi kwota 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) przeznaczona na działalność gospodarczą.
Dochody z działalności gospodarczej zostaną w całości przeznaczone na realizację celów
statutowych.
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
L.p
Rodzaj działalności
PKD
1

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

2

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.14.Z

3

Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z

4

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z

5

Opieka dzienna nad dziećmi

88.91.Z

6

Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

7

Działalność paramedyczna

86.90.D

Jeżeli do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie wymagane jest
pozwolenie Fundacja podejmie działalność w tym zakresie po jego uzyskaniu.
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji
Zarządu Fundacji.
§7
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub
odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.
Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem
inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
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§8
Organami Fundacji jest Zarząd, Rada Fundacji oraz Zgromadzenie Fundatorów, przy czym
Zgromadzenie Fundatorów jest organem fakultatywnym. Decyzję w przedmiocie
powołania Zgromadzenia Fundatorów podejmuje Fundator.
Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu oraz Rady Fundacji
dokonuje Fundator.
Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
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Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być członkami Zarządu;
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 zdanie drugie poniżej.
Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 3, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 3 w tym każdorazowo
Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
odwołania przez Fundatora,
śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji.
Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w
formie pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce
Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora. W
przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce
Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady
Fundacji na ręce Fundatora.
§9
W przypadku Zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie.
W przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos
Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie
Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
realizowanie celów statutowych Fundacji,
organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami
Zarządu,
podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji,
podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji.
Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z
obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
badanie gospodarki finansowej Fundacji;
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji;
dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach zawierania
umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a
członkiem Zarządu,

e. badanie i zatwierdzenie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i
finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
7. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
a)

§ 10
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za
pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem,
telefonicznie itd.).
Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie
któregokolwiek członka Zarządu.
Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.
Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co
najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem
poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także
na żądanie któregokolwiek członka Rady Fundacji.
Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez
wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.
W celu urzeczywistnienia zasad demokratycznego zarządzania Fundacją, Zarząd może
powołać Radę Konsultacyjno-Doradczą Pracowników Fundacji. Szczegółowy zakres
działania Rady Konsultacyjno-Doradczej Pracowników Fundacji zostanie uregulowany w
regulaminie uchwalonym przez Zarząd Fundacji.
§ 11
Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji
lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w
Fundacji, w tym członków Zarządu i Rady Fundacji, nie mogą przekraczać wartości, o
której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w
sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów
cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych
środków Fundacji.
§ 12
Zgromadzenie Fundatorów jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z członków w liczbie od 1 do 5.
W przypadku powołania Zgromadzenia Fundatorów, w skład Zgromadzenia Fundatorów
wchodzi Fundator oraz członkowie powoływani przez Fundatora. W przypadku śmierci
Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora
członków Zgromadzenia Fundatorów powołuje urzędujące Zgromadzenie Fundatorów w
drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich
członków Zgromadzenia Fundatorów uprawnionych do głosowania.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów są powoływani na czas nieoznaczony.
Członkami Zgromadzenia Fundatorów mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
Osoby prawne działają w pracach Zgromadzenia Fundatorów przez swoich
przedstawicieli.
Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje z chwilą:
odwołania przez Fundatora – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia
zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, odwołania członka Zgromadzania
Fundatorów mogą dokonać urzędujący członkowie Zgromadzenia Fundatorów w drodze
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uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania;
śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka Zgromadzenia Fundatorów,
rezygnacji członka Zgromadzenia Fundatorów.
Rezygnacja z funkcji członka Zgromadzenia Fundatorów powinna być złożona w formie
pisemnej.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań merytorycznych z
działalności Zarządu oraz Rady Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Fundacji,
udział w konsultacjach wewnętrznych dotyczących działalności Fundacji.
Pracami Zgromadzenia Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia
Fundatorów wybierany przez członków urzędującego Zgromadzenia Fundatorów
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane przez Przewodniczącego
Zgromadzenia Fundatorów co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form
komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów jest zobowiązany zwołać posiedzenie także
na żądanie któregokolwiek członka Zgromadzenia Fundatorów.
Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów może się odbywać w formie telekonferencji.
Przebieg posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów musi zostać utrwalony w protokole
podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zgromadzenia
Fundatorów.
W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności
prawnych przez Fundatora, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora,
będą wykonywane przez Zgromadzenie Fundatorów (z wyjątkiem kompetencji do
zasiadania w organach Fundacji).
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 13
Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej
jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub
innym placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako minister
właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku
kalendarzowego.

