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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Fundacja pod nazw� Fundacja Artystyczna Anny Nied�wied�, zwana 

dalej Fundacj�, ustanowiona przez Ann� El�biet� Nied�wied� - Strabel zwan�

dalej fundatork� działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 

niniejszego statutu. ------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Fundacja ma osobowo�� prawn�. --------------------------------------------------  

§ 3. 

1. Siedzib� Fundacji jest miasto Pozna�.  ----------------------------------------------- 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. -------------------------------------------  

§ 4. 

Fundacja prowadzi działalno�� na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy 

czym w zakresie niezb�dnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja mo�e 

prowadzi� działalno�� tak�e za granic�, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym 

zakresie przepisami prawa. ---------------------------------------------------------------  

§ 5. 

Nadzór nad Fundacj� sprawuje wła�ciwy Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Ka�dego roku Fundacja składa wy�ej wymienionemu ministrowi 

sprawozdanie ze swej działalno�ci za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres 

roku kalendarzowego. ---------------------------------------------------------------------   

§ 6. 

Fundacja mo�e tworzy� oddziały, zakłady, filie, a tak�e przyst�powa� do spółek 

i fundacji oraz wst�powa� jako członek wspieraj�cy do stowarzysze�. Decyzj�

w tym zakresie podejmuje zarz�d w drodze uchwały podj�tej przez Rad�

Fundacji przy obecno�ci wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 
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§ 7. 

Fundacja mo�e ustanawia� odznaki, medale honorowe i przyznawa� je 

wraz z innymi nagrodami i wyró�nieniami, osobom fizycznym i prawnym 

zasłu�onym dla Fundacji. ------------------------------------------------------------------  

§ 8. 

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i mi�dzynarodowymi 

organizacjami pozarz�dowymi i innymi instytucjami. --------------------------------  

§ 9. 

Fundacja opiera swoj� działalno�� na pracy społecznej członków organów i 

wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działa� mo�e zatrudnia� pracowników. 

ROZDZIAŁ II 

CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10. 

Cele Fundacji.

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecze�stwa 

polskiego, w szczególno�ci dzieci i młodzie�y, a zwłaszcza inicjatyw w 

nast�puj�cych obszarach: kultury, nauki, o�wiaty, edukacji i wychowania, praw 

człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie 

pomocy społecznej, dobroczynno�ci, kultury fizycznej i sportu.  ------------------  

§ 11. 

Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególno�ci poprzez: -----------------  

1. Działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, o�wiaty, 

edukacji i wychowania w szczególno�ci poprzez:  ---------------------------- 

a. Działania wspieraj�ce szeroko rozumian� edukacj� kulturaln� ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem edukacji dzieci, opiekunów i 

pedagogów;  ---------------------------------------------------------------------  

b. Upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej 

w kraju i za granic� oraz kultury, sztuki i nauki innych krajów w 
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Polsce; ---------------------------------------------------------------------------  

c. Działania wspieraj�ce wszechstronny i zrównowa�ony rozwój dzieci;  

d. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, 

kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i rodziców oraz 

osób, firm, instytucji i organizacji z nimi zwi�zanych; -------------------  

e. Realizacj� akcji społecznych maj�cych na celu wspomaganie rozwoju 

dzieci i/lub edukacj� rodziców; ----------------------------------------------  

f. Udost�pnianie, uprzyst�pnianie i upowszechnianie wiedzy o 

nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz 

nowoczesnych �rodkach przekazu kultury, nauki i sztuki; ---------------  

g. Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem baletu; oraz w kulturze popularnej z 

naciskiem na warto�ciowanie jej przejawów; ------------------------------  

h. Promocj� podmiotów i twórców kultury w �rodkach przekazu; --------  

i. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych; ---  

j. Organizowanie spotka�, szkole�, konferencji, wykładów, wystaw, 

wernisa�y, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu 

wymiany, zdobywania, pogł�biania i przekazywania wiedzy o 

kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania 

dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców; ---------------------  

k. Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki; ---  

l. Promocja warto�ciowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do 

dzieci i rodziców; --------------------------------------------------------------  

ł. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i spektakli 

m. Organizowanie imprez kulturalnych; ---------------------------------------  

n. przyznawanie nagród i stypendiów; -----------------------------------------  

o. Wspieranie, inspirowanie i kreowanie działalno�ci marketingowej, 

promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury i nauki; -----------------  

p. Wspieranie aktywno�ci o�rodków kulturalnych, edukacyjnych i 
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naukowych; ----------------------------------------------------------------------  

q. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe 

podmiotów działaj�cych na rynku kultury, edukacji i sztuki; a tak�e 

działaj�cych na rzecz popularyzacji warto�ci zgodnych z pozostałymi 

celami fundacji; -----------------------------------------------------------------  

r. Tworzenie o�rodków zajmuj�cych si� promocj� kultury i nauki 

polskiej i obcej (muzea, galerie, kluby filmowe i inne); ------------------  

s. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i my�li (w tym przestrzeni 

w Internecie); -------------------------------------------------------------------  

t. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji; --------  

u. Prowadzenie działalno�ci wydawniczej w zakresie obj�tym celem 

Fundacji; -------------------------------------------------------------------------  

v. Prowadzenie działalno�ci badawczej; ---------------------------------------  

w. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzie�y w kraju i za granic�; ----  

x. Wspomaganie organizacji zaj�� dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci;  

y. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, ksi��ek, przyborów 

szkolnych; -----------------------------------------------------------------------  

z. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka. -----------------------------  

2. Działanie w zakresie pomocy społecznej i dobroczynno�ci w 

szczególno�ci poprzez: --------------------------------------------------------------  

a. Działania maj�ce na celu pomoc rodzinom wykluczonym b�d�

zagro�onym wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i cyfrowym; 

b. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i 

organizacyjna) maj�ce na celu wyrównywanie szans rozwojowych 

dzieci na terenie Polski;--------------------------------------------------------  

c. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe 

działa� w dziedzinie turystyki i rekreacji stanowi�cych terapi� dla 

osób wymagaj�cych szczególnej opieki; ------------------------------------  

d. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmuj�cych si�
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działalno�ci� edukacyjn� i kulturaln�, w zakresie zwi�zanym z 

realizacj� celów Fundacji; ----------------------------------------------------  

e. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) 

znajduj�cych si� w trudnej sytuacji �yciowej; -----------------------------  

f. Przyznawanie stypendiów socjalnych;  ------------------------------------  

g. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi 

oraz ich rodzinami;  -----------------------------------------------------------  

h. Ułatwianie aktywno�ci społecznej osób niepełnosprawnych i 

znajduj�cych si� w trudnej sytuacji �yciowej;  -----------------------------  

i. Organizowanie zbiórek pieni��nych. Promocja i organizacja 

wolontariatu. -------------------------------------------------------------------  

3. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególno�ci 

poprzez: ------------------------------------------------------------------------------  

a. Prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, 

festynów, konkursów i warsztatów. -----------------------------------------  

4. Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

szczególno�ci poprzez: -------------------------------------------------------------  

a. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury 

fizycznej i sportu; --------------------------------------------------------------  

b. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzie�y w kraju i za granic�; ---  

c. Organizacja i udział imprezach promuj�cych młodych sportowców oraz 

uzdolnione dzieci i młodzie�; ------------------------------------------------ 

d. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzie�y z 

rodzin najbiedniejszych. ------------------------------------------------------  

§ 12. 

Dla osi�gni�cia swych celów Fundacja mo�e: -----------------------------------  

1. wspiera� działalno�� innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 

działalno�� jest zbie�na z celami Fundacji. Współdziałanie to mo�e mie�

charakter wsparcia organizacyjnego, cz��ciowego lub całkowitego 
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finansowania przedsi�wzi�cia albo pomocy w uzyskaniu niezb�dnych 

funduszy z innych �ródeł. -----------------------------------------------------------   

2. Współpracowa� z władzami samorz�dowymi, rz�dowymi i organizacjami 

pozarz�dowymi (krajowymi, zagranicznymi i mi�dzynarodowymi) w 

zakresie zwi�zanym z realizacj� celów Fundacji. --------------------------------  

3. Pozyskiwa� sponsorów stałych i okoliczno�ciowych na działalno��

statutow�. ------------------------------------------------------------------------------  

4. Prowadzi� inne formy działalno�ci zgodne z celami Fundacji, uchwalone 

przez Zarz�d Fundacji, za zgod� Rady Fundacji. --------------------------------   

ROZDZIAŁ III 

Maj�tek i dochody Fundacji 

§ 13. 

Maj�tek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 1.500,00 zł (tysi�c pi��set 

złotych i 00/100), zwany dalej „funduszem zało�ycielskim”, wymieniony w 

akcie notarialnym jej ustanowienia. ------------------------------------------------------  

§ 14. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowi�zania całym swoim maj�tkiem. ------------  

§ 15. 

1. Dochody Fundacji pochodz� w szczególno�ci z: ---------------------------------   

a. Darowizn, zapisów i spadków pochodz�cych od krajowych i 

zagranicznych osób fizycznych i prawnych; --------------------------------  

b. Subwencji oraz dotacji krajowych i zagranicznych; -----------------------  

c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; -------------------------------  

d. Dochodów z maj�tku ruchomego i nieruchomego Fundacji; -------------  

e. Dochodów z praw Fundacji; --------------------------------------------------  

f. Wpływów z lokat kapitałowych i papierów warto�ciowych; -------------  

g. Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez charytatywnych 

organizowanych przez Fundacj� lub na jej rzecz; --------------------------  
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h. Dochodów z działalno�ci gospodarczej; ------------------------------------  

i. Zysków z prowadzonej działalno�ci odpłatnej w rozumieniu ustawy o 

działalno�ci po�ytku publicznego i z odpłatnej działalno�ci po�ytku 

publicznego; --------------------------------------------------------------------  

j. Innych wpływów. --------------------------------------------------------------  

2. Nadwy�ka przychodów Fundacji na kosztami jej działalno�ci przeznaczona 

jest w cało�ci na rzecz prowadzonej działalno�ci. -------------------------------  

3. Fundacja mo�e prowadzi� odpłatn� działalno�� po�ytku publicznego. 

Opłaty pobierane za działalno�� nie mog� przekroczy� kosztów tej 

działalno�ci, a przeci�tne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych 

przy tej działalno�ci za okres 3 miesi�cy nie mo�e przekroczy�

trzykrotno�ci przeci�tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi�biorstw 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urz�du Statystycznego za dany rok.  

§ 16. 

Dochody pochodz�ce z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mog� by� u�yte na realizacj� wszystkich celów Fundacji, je�eli ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. ------------------------------------------------------------------------  

§ 17. 

1. Maj�tek Fundacji mo�e by� lokowany w prowadzonych przez Fundacj�

przedsi�wzi�ciach gospodarczych, spółkach, papierach warto�ciowych lub 

lokatach bankowych. ----------------------------------------------------------------  

2. Fundacja prowadzi finanse i ksi�gowo�� zgodnie z przepisami 

obowi�zuj�cymi osoby prawne. ---------------------------------------------------  

§ 18. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarz�d składa 

o�wiadczenie o przyj�ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, 

gdy w chwili składania tego o�wiadczenia jest oczywiste, �e stan czynny spadku 

znacznie przewy�sza długi spadkowe. --------------------------------------------------  
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§ 19. 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy 

i bilansowy trwa od dnia rozpocz�cia działalno�ci do ko�ca roku 

kalendarzowego nast�puj�cego po roku, w którym rozpocz�to działalno��. -------  

§ 20. 

1. Fundacja mo�e podj�� działalno�� gospodarcz� w kraju i za granic� w 

rozmiarach słu��cych realizacji celów statutowych, zgodnie z 

obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami prawa. -----------------------------  

2. Fundacja mo�e prowadzi� działalno�� gospodarcz� wył�cznie jako 

dodatkow� w stosunku do działalno�ci statutowej. ------------------------------  

3. W skład maj�tku Fundacji, o którym mowa w § 13 Statutu, wchodzi kwota 

1.000,00 zł (jeden tysi�c złotych) przeznaczona na działalno��

gospodarcz�.  -----------------------------------------------------------------------  

4. Dochody z działalno�ci gospodarczej zostan� w cało�ci przeznaczone na 

realizacj� celów statutowych. -------------------------------------------------------  

5. Przedmiot działalno�ci gospodarczej obejmuje: ----------------------------------  

a. [PKD 13.99.Z] Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------------  

b. [PKD 46.19.Z] Działalno�� agentów zajmuj�cych si� sprzeda��

towarów ró�nego rodzaju. -----------------------------------------------------  

c. [47.11.Z] Sprzeda� detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewag� �ywno�ci, napojów i wyrobów tytoniowych. -----  

d. [PKD 47.19.Z] Pozostała sprzeda� detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach. --------------------------------------------  

e. [PKD 47.63.Z] Sprzeda� detaliczna nagra� d�wi�kowych i 

audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. --------  

f. [PKD 47.99.Z] Pozostała sprzeda� detaliczna prowadzona poza sieci�

sklepow�, straganami i targowiskami. ---------------------------------------  

g. [PKD 58.11.Z] Wydawanie ksi��ek. -----------------------------------------  

h. [PKD 58.19.Z} Pozostała działalno�� wydawnicza. -----------------------  

i. [PKD 79.90.C] Pozostała działalno�� usługowa w zakresie rezerwacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana. ---------------------------------------------  
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j. [PKD 85.51.Z] Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj��

sportowych i rekreacyjnych. -------------------------------------------------  

k. [PKD 85.52.Z] Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. ---------------  

l. [PKD 90.01.Z] Działalno�� zwi�zana z wystawianiem przedstawie�

artystycznych. ------------------------------------------------------------------  

m. [PKD 90.02.Z] Działalno�� wspomagaj�ca wystawianie przedstawie�

artystycznych. ------------------------------------------------------------------  

n. [PKD 93.29.Z] Pozostała działalno�� rozrywkowa i rekreacyjna. ------  

6. Je�eli do prowadzenia działalno�ci gospodarczej w danym zakresie 

wymagane jest pozwolenie, Fundacja podejmie działalno�� w tym zakresie 

po jego uzyskaniu. -------------------------------------------------------------------  

7. Organizowanie i prowadzenie działalno�ci gospodarczej Fundacji nale�y 

do kompetencji Zarz�du Fundacji. ------------------------------------------------  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI

§ 21. 

1. Organami Fundacji s�: --------------------------------------------------------------   

a. Zarz�d Fundacji, ---------------------------------------------------------------  

b. Rada Fundacji. -----------------------------------------------------------------  

2. Uprawnienia zastrze�one dla Fundatora na mocy niniejszego statutu, w 

razie zaistnienia okoliczno�ci wył�czaj�cych mo�liwo�� działania przez 

Fundatora t.j. �mier� lub utrat� zdolno�ci do czynno�ci prawnych przechodz� na 

rzecz Rady Fundacji. ----------------------------------------------------------------------  

Zarz�d Fundacji

§ 22. 

1. Zarz�d Fundacji składa si� z 1 do 3 osób, w tym ka�dorazowo Prezesa 

Zarz�du. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkami Zarz�du mog� by� tylko osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przest�pstwo umy�lne �cigane z oskar�enia 

publicznego lub przest�pstwo skarbowe. -----------------------------------------------  
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3. Członków pierwszego Zarz�du Fundacji powołuje Fundator na okres 2 

lat. Wyboru członków Zarz�du kolejnych kadencji dokonuje na okres 2 lat 

Fundator lub Rada Fundacji w przypadku którym mowa w § 21 ust. 2. ------------  

4. Członek Zarz�du Fundacji mo�e zosta� odwołany w ka�dym czasie przez 

Fundatora. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkostwo Zarz�du ustaje z chwil� odwołania, �mierci członka Zarz�du 

lub jego rezygnacji. -------------------------------------------------------------------------  

6. Rezygnacja z funkcji członka Zarz�du powinna by� zło�ona w formie 

pisemnej. -------------------------------------------------------------------------------------  

7. Funkcj� członka Zarz�du mo�na pełni� przez wi�cej ni� jedn� kadencj�. --  

8. Fundator mo�e zosta� członkiem Zarz�du. --------------------------------------  

9. Członkowie Zarz�du pełni� swoje funkcje honorowo. ------------------------- 

10. Szczegółowe zasady pracy Zarz�du mo�e okre�la� Regulamin Zarz�du 

Fundacji uchwalony przez Zarz�d Fundacji. --------------------------------------------  

§ 23. 

Do Zarz�du Fundacji nale�y kierowanie Fundacj� i reprezentowanie jej na 

zewn�trz. -------------------------------------------------------------------------------------  

a. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji. ------------------------------------  

b. Uchwalanie regulaminów, z wyj�tkiem regulaminu pracy Rady 

Fundacji i regulaminu pracy Zarz�du Fundacji. ----------------------------------------  

c. Sprawowanie zarz�du maj�tkiem Fundacji. ---------------------------------- 

d. Powoływanie osób pełni�cych stanowiska kierownicze i samodzielne w 

Fundacji.  ------------------------------------------------------------------------------------  

e. Ustalanie wielko�ci zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników 

Fundacji.  ------------------------------------------------------------------------------------  

f. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. --------  

g. Zmiany w statucie Fundacji nast�puj� na podstawie jednomy�lnej 

uchwały Zarz�du Fundacji. ----------------------------------------------------------------  

h. Przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie bud�etu fundacji (albo 
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przynajmniej zało�e� bud�etowych). Po zamkni�ciu roku z kolei przyjmuje sie 

realizacj� bud�etu. -------------------------------------------------------------------------    

§ 24 

Zarz�d Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykł� wi�kszo�ci�

głosów, przy obecno�ci co najmniej połowy jego członków, chyba �e statut lub 

obowi�zuj�ce przepisy prawa stanowi� inaczej.  ------------------------------------- ` 

§ 25. 

1. Do składania o�wiadcze� woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach 

maj�tkowych i niemaj�tkowych uprawnieni s�: w przypadku Zarz�du 

jednoosobowego – Prezes Zarzadu działajacy samodzielnie, gdy Zarz�d 

jest wieloosobowy – działaj�cy ł�cznie Przezes Zarz�du z jednym 

członkiem Zarz�du. ------------------------------------------------------------------  

2. W stosunku i w sporach z członkami Zarz�du Fundacja jest 

reprezentowana przez Przewodnicz�cego Rady Fundacji. ---------------------  

§ 26. 

1. Posiedzenie Zarz�du jest zwoływane przez jego Prezesa co najmniej dwa 

razy w roku za pomoc� wszelkich dost�pnych form komunikowania si� (listem 

poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.), ----------------------------------------------  

2. Prezes Zarzadu jest zobowi�zany zwoła� posiedzenie Zarz�du tak�e na 

��danie któregokolwiek członka Zarz�du, ---------------------------------------------  

3. Posiedzenie Zarz�du mo�e si� odbywa� w formie telekonferencji, -----------  

4. Przebieg posiedzenia Zarz�du musi zosta� utrwalony w protokole 

podpisanym przez wszystkich bior�cych w nim udział członków Zarz�du. -------  

Rada Fundacji

§ 27. 

1. Rada Fundacji jest organem, nadzoruj�cym i inicjatywnym. ------------------  

2. Rada składa si� z 3 do 5 członków. -----------------------------------------------  

3. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator na czas 

nieograniczony. W latach nast�pnych, je�li zajdzie taka potrzeba, wyboru 
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członków Rady Fundacji dokonuje Fundator lub Rada Fundacji w przypadku 

którym mowa w § 21 ust. 2. ---------------------------------------------------------------  

4. Członek Rady Fundacji mo�e zosta� odwołany przez Fundatora w ka�dym 

czasie. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek rezygnacji, odwołania 

lub �mierci. ----------------------------------------------------------------------------------  

6. Rezygnacja z członkostwa powinna by� zło�ona w formie pisemnej. --------  

7. W Radzie Fundacji mo�e zasiada� Fundator. -------------------------------------  

8. Członkowie Rady Fundacji pełni� swoje funkcje honorowo. ------------------  

9.  Rada Fundacji wybiera przez aklamacj� ze swego grona 

Przewodnicz�cego, Wiceprzewodnicz�cego i Sekretarza, z tym, �e pierwszego 

Przewodnicz�cego, wyznacza Fundator. ------------------------------------------------ 

§ 28. 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodnicz�cy z własnej inicjatywy, 

nie rzadziej ni� raz na 6 miesi�cy, albo na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji 

lub Fundatora. -------------------------------------------------------------------------------  

2. W posiedzeniu Rady Fundacji mog� uczestniczy� przedstawiciele Zarz�du 

Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania si� na temat przedmiotu 

obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Rady Fundacji zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy 

obecno�ci co najmniej połowy członków uprawnionym do głosowania w tym 

Przewodnicz�cego lub Wiceprzewodnicz�cego. ---------------------------------------  

4. Szczegółowe zasady pracy Rady mo�e okre�la� Regulamin Rady Fundacji 

uchwalony przez Rad� Fundacji. ---------------------------------------------------------  

§ 29. 

Do zada� i kompetencji Rady Fundacji nale�y w szczególno�ci:  ----------------  

1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarz�du. ---------------------------------------------  

2. Sprawowanie kontroli nad działalno�ci� Zarz�du Fundacji. -----------------------  

3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarz�du Fundacji i udzielania mu 

absolutorium. --------------------------------------------------------------------------------  
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4. Opiniowanie rocznego programu działalno�ci Fundacji. --------------------------  

5. Wyznaczanie kierunków działa� Fundacji i kontrola ich realizacji. ------------- 

6. Wyst�powanie z inicjatyw� zmian w statucie Fundacji. ---------------------------  

7. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a tak�e 

uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Ksi�dze Honorowych Donatorów. ---  

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KO�COWE

§ 30. 

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja mo�e poł�czy� si� z inn� fundacj� lub 

instytucj� działaj�c� w podobnym zakresie. 

2. Poł�czenie z inn� fundacj� lub instytucj� nie mo�e nast�pi�, je�li w jego 

wyniku mogłyby ulec zaw��eniu lub istotnej zmianie cele Fundacji. 

3. Decyzj� w sprawie poł�czenia Fundacji podejmuje Zarz�d Fundacji za zgod�

Fundatora, w drodze uchwały podj�tej jednomy�lnie przy obecno�ci wszystkich 

Członków Zarz�du. ------------------------------------------------------------------------  

§ 31. 

1. Zmiany Statutu mog� by� dokonane albo przez Fundatora, albo po 

zasi�gni�ciu opinii Rady Fundacji w drodze uchwały Zarz�du, podj�tej 

jednomy�lnie przy obecno�ci wszystkich członków Zarz�du. -----------------------  

2. Zmiany statutu dotycz�ce celów okre�lonych w akcie zało�ycielskim, mog�

by� dokonane jedynie za zgod� Fundatora. --------------------------------------------  

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osi�gni�cia celów, dla których została 

powołana, b�d� w razie wyczerpania si� jej �rodków finansowych i maj�tku. 

Decyzj� w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarz�d w drodze 

uchwały podj�tej jednomy�lnie, przy obecno��i wszystkich członków Zarz�du. 

4. Maj�tek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje si� z zastrze�eniem 

tre�ci art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalno��

odpowiada celom Fundacji lub innym placówkom wskazanym przez Zarz�d 

Fundacji. ------------------------------------------------------------------------------------  
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II 

Notariusz zwrócił osobom stawaj�cym uwag� na: -------------------------------  

− przepisy art. 7 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 

jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 - z pó�niejszymi zmianami). ------  

III 

Osoba stawaj�ca o�wiadcza, �e ponosi koszty sporz�dzenia niniejszego 

aktu notarialnego. ---------------------------------------------------------------------------  

IV 

Osoby stawaj�ce o�wiadczaj�, �e wypisy niniejszego aktu notarialnego 

mo�na wydawa� Fundatorom oraz Zarz�dowi Fundacji w dowolnej ilo�ci. -------  


