STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA PATRZ SERCEM
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Patrz sercem („Fundacja”), ustanowiona przez Beatę Wieczorek
aktem notarialnym Repertorium A nr 472/2018 sporządzonym w dniu 2 marca 2018 r. przez
notariusza Sławomira Namielskiego Kancelaria Notarialna w Warszawie (00-658) przy ul. Lwowskiej
4 m. 6, działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji tj. ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach („Ustawa”) oraz niniejszego statutu („Statut”).
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.
§4
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą.
3. Fundacja może:
a. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
b. tworzyć i przystępować do spółek handlowych, uczestniczyć w fundacjach, prowadzić
współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych
celach.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji
§6
Cele Fundacji są następujące:
1. prowadzenie działań na rzecz propagowania i stosowania wobec kobiet, w tym matek a także grup
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, to jest kobiet ciężarnych, rodziców samotnie
wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych (bez względu na rodzaj niepełnosprawności),
seniorów – zasady równych szans i równego traktowania w sferze prawnej (w tym w zakresie jego
stosowania i wykonywania), życia społecznego, politycznego i rodzinnego,
2. przeciwdziałanie stosowania przemocy, dyskryminacji wobec kobiet, w tym matek, a także ich
wykluczeniu z życia społecznego i politycznego ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność,
status społeczny, majątkowy, sytuację rodzinną,
3. przeciwdziałanie występowaniu sytuacji o znamionach patologii społecznych, w szczególności w
postaci przemocy kierowanej wobec kobiet (tym matek) i dzieci,
4. niesienie pomocy pokrzywdzonym bez względu na formę i rodzaj doznanej krzywdy, kobietom (w
tym matkom) i dzieciom,
5. ułatwianie kobietom (w tym matkom) i dzieciom dostępu do informacji oraz uzyskania porady lub
pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej,
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6. wspieranie kobiet w macierzyństwie, w szczególności w okresie ciąży, porodu i pierwszych lat
życia dziecka,
7. działania mające na celu zapobieganie rozpadowi rodzin, funkcjonowaniu rodzin niepełnych,
porzucaniu dzieci,
8. prowadzenie działań w przedmiocie edukowania przez odpowiednie instytucji w zakresie
przestrzegania praw kobiet (w tym matek) i dzieci,
9. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród kobiet, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
kobiet,
10. przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się zjawiska bezdomności i ubóstwa w szczególności
ekonomicznego, wśród kobiet-matek wychowujących samotnie dzieci,
11. objęcie pomocą prawną, pedagogiczną i psychologiczną rodzin ubogich, wielodzietnych, ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym a także grup szczególnie narażonych na
wykluczenie społeczne, to jest kobiet ciężarnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, osób
niepełnosprawnych (bez względu na rodzaj niepełnosprawności), seniorów,
12. pomoc matkom doświadczającym i uciekającym przed różnymi formami przemocy,
13. ochrona i przestrzeganie prawa dziecka do wychowania w środowisku rodzinnym, zarówno na
warunkach rodziny pełnej jak i niepełnej,
14. propagowanie równouprawnienia matek i żon w sferze rodzinnej w zakresie decydowania na równi
z mężczyzną o dobru dziecka,
15. zmiana w świadomości społecznej polegająca na odejściu od wizji rodziny, w której wyłącznie
jeden z rodziców odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie wychowania dziecka, w szczególności
za pomocą środków masowego przekazu, różnych wydawnictw i publikacji,
16. promowanie zachowań prozdrowotnych i edukacja w tym zakresie w społeczeństwie, w
szczególności w odniesieniu do kobiet (w tym matek), mając na uwadze również problematykę
kultury fizycznej, dietetykę,
17. promowanie aktywności kobiet (w tym matek), w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturalnej,
sztuki i politycznej,
18. prowadzenie dialogu społecznego z organami, instytucjami i oficjalnymi przedstawicielami władzy
publicznej działającymi w obszarze zapobiegania przemocy i patologiom społecznym, wymiaru
sprawiedliwości, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, praw dziecka,
19. promowanie idei integracji społecznej,
20. przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom, w tym FAS,
21. wyrównywanie szans dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych w zakresie dostępu do
odpowiedniego poziomu edukacji,
22. propagowanie problematyki ochrony życia poczętego i zachowań prorodzinnych,
23. pomoc osobom z problemem bezpłodności,
24. propagowanie postaw proekologicznych, z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego
rozwoju,
25. promowanie i organizowanie wolontariatu,
26. działalność charytatywna,
27. działalność z zakresu pomocy społecznej,
28. działalność kulturalna,
29. propagowanie rozwiązywania problemów za pomocą dialogu społecznego,
30. propagowanie psychologii skierowanej na proces,
31. promowanie w świadomości społecznej wartości kobiecych,
32. promowanie psychoedukacji w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych, społecznych i
komunikacyjnych.
§7
Fundacja realizuje wskazane wyżej cele poprzez:
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1. niesienie pomocy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw osobistych,
2. dostarczanie matkom uciekającym przed przemocą pomocy w zakresie zakwaterowania,
wyżywienia całodziennego, środków czystości, higieny osobistej, odzieży,
3. tworzenie klubów i świetlic socjoterapeutycznych,
4. dostarczanie matkom i dzieciom pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,
5. organizowanie przedsięwzięć typu: treningi, zajęcia fizyczne (w tym dla kobiet w ciąży, po ciąży i w
wieku reprodukcyjnym), warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, terapie indywidualne i grupowe,
porady, wydawnictwa, spotkania, konferencje, debaty, wykłady, wystąpienia publiczne, wystawy,
festiwale, festyny, kampanie społeczne, imprezy kulturalne i rekreacyjne a także sportowe, akcje
medialne, lobbing, działalność informacyjna, translatorska, publikowanie prac naukowych,
prowadzenie stron internetowych, prowadzenie blogów, prowadzenie domów samotnej matki,
prowadzenie świetlicy, ośrodków wychowawczych, ośrodków edukacyjno-wypoczynkowych dla
dzieci i młodzieży (wypoczynek letni i zimowy), zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
przez pedagogów, stołówki dla dzieci i młodzieży, udzielanie porad prawnych (bez prawa
reprezentowania), udzielanie pomocy z zakresu księgowości, badania, analizy,
6. prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji i psychoterapii w każdej formie,
7. publikowanie materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,
8. organizacja i realizacja projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, kulturalnej,
osobistej, sztuki, obywatelskiej, prawa pracy, rodzinnego i gospodarczego, w tym mających na celu
przygotowanie do pracy, pomoc przy szukaniu pracy a także związanych z opieką okołoporodową,
9. prowadzenie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i postaw
ekologicznych w szczególności poprzez organizowanie różnych akcji, warsztatów, porad i
promowanie powyższych tematyk publicznie,
10. podejmowanie współpracy z innymi fundacjami, organizacjami, instytucjami i osobami, których cele
działania są zbliżone do celów Fundacji a także uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych
przez takie podmioty i osoby,
11. propagowanie zdrowego stylu życia,
12. organizację animacji społecznej,
13. prowadzenie działań skierowanych do seniorów mających na celu zapobieganie ich wykluczeniu
społecznemu oraz wzmocnienie więzi na poziomie osoba starsza-rodzic-wnuk,
14. prowadzenie wolontariatu,
15. prowadzenie działań monitorujących stan obowiązującego prawa i jego stosowania, działań
mających na celu wprowadzanie zmian, w tym poprzez występowanie do odpowiednich instytucji
tworzących i wykonujących prawo,
16. organizowanie zbiórek publicznych, prowadzenie działań mających na celu pozyskanie zapisów,
spadków, darowizn i innych dozwolonych form wsparcia, mając na uwadze realizację celów
statutowych,
17. działania w sprawach prawa cywilnego, karnego, rodzinnego w szczególności mające na celu
zwiększanie wiedzy społeczeństwa w powyższym zakresie,
18. wsparcie kobiet w sprawach sądowych, przed organami ściągania, wsparcie w kontaktach z ojcem,
19. propagowanie idei funkcjonowania rodzin z uwzględnieniem prawidłowego rozwoju psychicznego i
emocjonalnego dzieci w nich i udziału obojga rodziców w rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych
i problematycznych,
20. propagowanie praw dziecka, w tym działania mające na celu upodmiotowienie dziecka w
świadomości społecznej oraz mające na celu stosowanie przez wymiar sprawiedliwości środków
mających na celu egzekwowanie praw i obowiązków rodziców wobec dzieci,
21. prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów Fundacji.
§8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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§9
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach wynikających z obowiązujących
przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez samą Fundację albo przez wyodrębnione
jednostki organizacyjne, o których mowa w § 4 ust. 3 Statutu.
3. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Rada Fundacji, a w przypadku jej niepowołania –
Fundator.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są następujące kategorie działalności
sklasyfikowane w PKD:
a. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
b. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
c. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
d. 69.10.Z Działalność prawnicza,
e. 58.11.Z Wydawanie książek,
f. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h. 90.04.Z Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
i. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
j. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
k. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
l. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
m. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
n. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
o. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
p. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
q. 73.11.Z Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
r. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
s. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
t. 93.1 Działalność związana ze sportem,
u. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
5. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji, pomniejszony o należny podatek dochodowy,
stanowi zysk na realizację celów statutowych Fundacji.
Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz początkowy (założycielski) oraz środki finansowe,
nieruchomości, ruchomości i inne prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Funduszem początkowym Fundacji jest kwota 2.001,00 (słownie: dwa tysiące jeden) złotych
wpłacona przez Fundatora, z czego kwota 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych przeznaczona jest na
prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
§ 11
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu początkowego (założycielskiego) zgodnie z
§ 10 Statutu oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w toku prowadzonej przez Fundację
działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Statutu.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
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c.
d.
e.
f.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnie wybranych celów Fundacji, o ile z woli spadkobierców lub donatorów nie wynika
inaczej.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym również fundusze o charakterze celowym zgodnie z wolą
osoby dokonującej wpłaty na fundusz, oznaczone jego nazwiskiem lub nazwą.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców.
Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy a pierwszy rok obrotowy upływa z
dniem 31 grudnia 2018 r.

Rozdział IV – Organy Fundacji
§ 13
1. Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji, o ile zostanie powołana.
2. W przypadku niepowołania Rady Fundacji, jej kompetencje wynikające z niniejszego Statutu
wykonuje Fundator.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Rozdział V – Zarząd Fundacji
§ 14
Zarząd składa się składać się może z dowolnej liczby Członków Zarządu (minimalny skład to jeden
Członek Zarządu), powoływanych w drodze uchwały przez Radę Fundacji a w razie jej braku, przez
Fundatora. Jeden z Członków Zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Prezes
Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nie karana.
Fundator może zostać powołany do Zarządu.
Członkowie Zarządu powoływani są do pełnienia funkcji w Zarządzie na czas nieoznaczony.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji oraz śmierci Członka Zarządu.
Rezygnacja Członka Zarządu powinna być składana w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu, a
w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu – na ręce innego Członka Zarządu, zaś w przypadku
jednoosobowego składu Zarządu – na ręce Fundatora.
Zarząd w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji lub
Fundatora w drodze uchwały. Odwołanie może nastąpić w szczególności podjęcia działań na szkodę
Fundacji, działań naruszających postanowienia niniejszego Statutu lub innymi aktami wewnętrznymi
przyjętymi w Fundacji, nieuczestniczenia w pracach Zarządu co najmniej przez 6 miesięcy, utraty
zaufania Fundatora.
Uchwała o powołaniu Członka Zarządu może również określać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
funkcji w Zarządzie.
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8. Fundacja może nawiązywać stosunki pracy lub pozakodeksowe formy zatrudnienia z osobami
pełniącymi funkcje Członków Zarządu. Umowa o pracę zawierana jest na czas oznaczony pełnienia
funkcji Członka Zarządu. Postanowienia § 15 ust. 7 Statutu stosuje się wprost.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji a także reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. przygotowywanie sprawozdań z działalności,
c. uchwalanie regulaminów,
d. rozporządzanie majątkiem Fundacji,
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmian Statutu,
i. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji a także innych jednostek organizacyjnych,
j. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
pracowników oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
k. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
l. zawieranie umów stroną których jest Fundacja,
m. decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji,
n. podjęcie uchwały w zakresie likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Prezesa Zarządu. Z posiedzeń sporządzane są pisemne protokoły, z których wynika przebieg
posiedzeń, w szczególności odnotowywane są w nim wszelkie uchwały podejmowane przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2
razy na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora albo innego Członka Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy
członkowie Zarządu, zawiadomienie następuje drogą poczty elektronicznej. Posiedzenia Zarządu
mogą być prowadzone telefonicznie w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich
uczestniczących w nim Członków (telekonferencja). Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego
telefonicznie uznaje się miejsce pobytu Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane
również bez zwołania posiedzenia w trybie obiegowym, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu wyrazili
zgodę na podjęcie uchwały podpisanej przez wszystkich Członków Zarządu w trybie obiegowym.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
6. Fundator może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
7. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada
Fundacji, o ile została powołana, a w jej braku Fundator.
Rozdział VI – Sposób reprezentacji
§ 16
1. W przypadku Zarządu składającego się przynajmniej z dwóch Członków, oświadczenia woli w
imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. W
przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
2. W sprawach dotyczących zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane jest działanie dwóch Członków Zarządu jednocześnie z
zastrzeżeniem, że w zakresie zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
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z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych zero
groszy) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Rozdział VII – Rada Fundacji
§ 17
Rada Fundacji, w przypadku jej powołania, jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji. W przypadku braku powołania Rady Fundacji, wszystkie jej kompetencje wynikające ze
Statutu wykonuje Fundator.
Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby Członków Rady Fundacji.
Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony. Fundator powołując Członka
Rady Fundacji może przyznać mu określone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady
Fundacji. Fundator jest członkiem Rady Fundacji, chyba że został powołany do Zarządu, w takiej
sytuacji, członkostwo w Radzie Fundacji Fundatora ulega zawieszeniu na czas powołania do
Zarządu.
Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. Odwołanie może
nastąpić w następstwie podjęcia działań na szkodę Fundacji, działań naruszających postanowienia
niniejszego Statutu lub innymi aktami wewnętrznymi przyjętymi w Fundacji, nieuczestniczenia w
pracach Rady Fundacji co najmniej przez 6 miesięcy.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
Członka Rady Fundacji lub odwołania go przez Fundatora.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez Członka
Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
W przypadku, gdy skład Rady Fundacji jest wieloosobowy, Rada Fundacji wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje
ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 18
1. Rada Fundacji, w przypadku jej powołania, zbiera się co najmniej raz do roku pod aktualnym
adresem siedziby Fundacji albo w innym miejscu w Warszawie.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 19
Do zadań Rady Fundacji, w przypadku jej powołania, należy w szczególności:
a. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium, wnioskowanie do Fundatora o odwołanie Członka Zarządu,
b. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, poprzez dostęp i przeglądanie dokumentów,
ksiąg, rachunków,
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym nad prowadzoną przez Fundację działalnością
gospodarczą.
e. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu decyzji Zarządu o likwidacji Fundacji.
§ 20
Rada Fundacji, w przypadku jej powołania, w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
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a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Rozdział VIII – Zmiana Statutu i celów Fundacji
§ 21
1. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszelkich kwestii, które mogą być regulowane Statutem Fundacji.
2. Możliwa jest zmiana Statutu poprzez zmianę celów Fundacji. Zmiana celów Fundacji dokonywana
jest przez Fundatora, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu.
Rozdział IX – Połączenie z inną fundacją
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 23
Decyzja o połączeniu z inną fundacją podejmowana jest przez Fundatora.
Rozdział X – Likwidacja Fundacji
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Likwidatorem Fundacji mogą być Członkowie Zarządu.
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez i Fundatora w formie uchwały oraz przez Radę Fundacji, jeśli
została powołana.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być rozdysponowany mocą decyzji
Fundatora dowolnie, w szczególności mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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