STATUT
FUNDACJI INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH
Tekst jednolity [12.09.2019 r.]

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

§ 1.
Fundacja Instytut Polityk Publicznych, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Konrada Szpaka,
zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia o ustanowieniu fundacji, sporządzonego w formie aktu
notarialnego w dniu 1 września 2015 r. w Krakowie.
Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.
Ze względu na cele Fundacji nadzór administracyjny nad nią sprawuje minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami RP.
Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami krajowymi
i zagranicznymi.
Fundacja może ustanawiać filie w innych miastach, w kraju i za granicą. Filie mogą posiadać osobowość prawną.
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami nazwy w językach obcych.
Fundacja może używać wyróżniających ją znaków graficznych, a także odznak i pieczęci w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów
Dla realizacji swoich celów, Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników, a także
współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami oraz wolontariuszami mogą być także
Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
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II CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 4.
Celami Fundacji są:
1. kształtowanie polskich elit politycznych, społecznych, gospodarczych i naukowych w poczuciu patriotyzmu
i odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polskę, a także wzmacnianie patriotyzmu i poczucia dumy narodowej
Polaków i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. inicjowanie dialogu publicznego i debat wokół najważniejszych wyzwań rozwojowych i strategii rozwoju Polski;
4. rozwój wiedzy i badań naukowych w obszarze dobrego rządzenia i polityk publicznych, dążenie do doskonalenia
instytucji państwowych oraz upowszechnianie wiedzy o skutecznych strategiach i politykach publicznych
realizowanych w różnych państwach na świecie;
5. działalność na rzecz nauki i badań, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
RP;
8. promocja wiedzy o Polsce, w tym za granicą oraz dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej
i gospodarczej;
9. rozwijanie kontaktów i współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym z emigrantami ekonomicznymi
i repatriantami oraz organizowanie pomocy na ich rzecz;
10. upowszechnianie idei integracji europejskiej i transatlantyckiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11. rozwijanie współpracy z państwami skandynawskimi i nordyckimi;
12. działanie na rzecz budowy społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego;
13. promocja gospodarki rynkowej, gospodarki opartej na wiedzy, zrównoważonego rozwoju, patriotyzmu
gospodarczego oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
15. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
16. rozwijanie idei samorządności lokalnej oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. upowszechnianie idei państwa prawa oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielanie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
20. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
21. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
22. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
24. działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, a także języka
regionalnego;
25. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
26. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
27. ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej i działalności leczniczej;
28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym rozwiązywanie problemów alkoholowych;
29. wzmacnianie wiedzy i świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
30. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
31. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
32. promocja i organizacja wolontariatu;
33. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów trzeciego sektora oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego.
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§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym w szczególności w obszarach polityk publicznych
i dobrego rządzenia;
3. wypracowywanie koncepcji dotyczących strategii i wizji polityki rozwojowej państwa;
4. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wyjazdów i spotkań;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie wykładów, zajęć szkolnych, kursów, programów
edukacyjnych i kampanii społecznych oraz przeprowadzanie konkursów;
6. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej;
7. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym promowanie krajowych i zagranicznych dobrych
praktyk, szczególnie w obszarach polityk publicznych i dobrego rządzenia;
8. opracowywanie i rozpowszechnianie analiz o charakterze naukowym lub popularyzatorskim;
9. prowadzenie działalności wydawniczej;
10. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi;
11. współpracę z władzami publicznymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz mediami
w Polsce i na świecie, w kwestiach związanych z celami statutowymi;
12. współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi i badawczymi, organizacjami studenckimi i grupami
nieformalnymi, w kwestiach związanych z celami statutowymi;
13. prowadzenie i utrzymywanie baz danych związanymi z celami statutowymi.

1.

2.

1.
2.

3.

§ 6.
Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami o zbliżonym
profilu i celach, może wchodzić z nimi w związki organizacyjne i merytoryczne, a także może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach autonomii.
Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
§ 7.
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w przedmiocie:
2.1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (PKD 72.20.Z);
2.2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność
wspomagająca rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (PKD 58.51.Z);
2.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (85.51.Z);
2.4. turystyka i krajoznawstwo (PKD 85.59.B);
2.5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (PKD 85.60.Z).
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w przedmiocie:
3.1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (PKD 72.20.Z);
3.2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność
wspomagająca rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (PKD 58.51.Z);
3.3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (85.51.Z);
3.4. turystyka i krajoznawstwo (PKD 85.59.B);
3.5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (PKD 85.60.Z).
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III MAJĄTEK I DOCHODY
1.
2.
3.
4.
5.

§ 8.
Majątek Fundacji stanowią wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie dwóch tysięcy złotych
(2 000,00 PLN) przekazanych gotówką, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości.
Fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.
Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.
Fundacja może gromadzić fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych, w zgodzie z obowiązującymi
przepisami. Fundacja może również posiadać rachunki bankowe i majątek za granicą.
Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 9.
Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów 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. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich
za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 10.
Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z następujących źródeł:
1. fundusz założycielski;
2. środki finansowe i inne składniki majątkowe przekazane przez Fundatora;
3. darowizny, spadki oraz zapisy krajowe i zagraniczne, środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
4. dotacje, subwencje i granty krajowe oraz zagraniczne, środki z funduszy publicznych, zbiórki publiczne;
5. kontrakty i zlecenia usług, wpływy od podmiotów prywatnych i sektora biznesu;
6. wpływy z działalności statutowej, dochody z działalności i majątku Fundacji, dochody z kapitału (w szczególności
odsetki, lokaty, akcje);
7. dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Fundacji;
8. odpłatna działalność pożytku publicznego.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

§ 11.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
W przypadku przyjęcia spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza.
§ 12.
Dochody Fundacji mają charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Cały przychód Fundacji, po pokryciu kosztów jej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją
statutową działalność.
§ 13.
Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów o rachunkowości.
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3.

Szczegółowe zasady wynagradzania oraz gospodarki finansowej Fundacji określa Zarząd Fundacji,
z poszanowaniem obowiązujących przepisów i innych zapisów Statutu Fundacji.

IV WŁADZE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 14.
Władzami Fundacjami są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji.
§ 15.
Członkami Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§ 16.
Rada Fundacji jest organem nadzorczo-kontrolnym Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące
kierunków jej rozwoju i działalności.
Rada Fundacji składa się z Fundatora albo jego przedstawiciela oraz od jednego do czterech członków,
powołanych pisemnym oświadczeniem przez Fundatora. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji sprawuje
Fundator albo jego przedstawiciel na podstawie pisemnego oświadczenia.
Fundator nie może bez swojej zgody zostać pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Radzie Fundacji,
z zastrzeżeniem ust. 4.
Członkowie Rady Fundacji sprawują swoje funkcje bezterminowo. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje
w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, prawomocnego
wyroku sądowego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, odwołania przez Fundatora albo jego przedstawiciela na podstawie pisemnego oświadczenia, śmierci
Członka Rady Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
Można łączyć członkostwo w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W razie nieobecności
Przewodniczącego zastępuje go najstarszy wiekiem Członek Rady Fundacji.
§ 17.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, zwoływanych na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Członka
Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem
zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
Członkowie Rady Fundacji nie są członkami Zarządu Fundacji oraz nie pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami zarządu
Fundacji.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, o ile Statut Fundacji nie stanowi
inaczej, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności głos najstarszego wiekiem Członka Rady
Fundacji.
Rada Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków Członków
Rady Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji.

§ 18.
Do zadań Rady Fundacji należą:
1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju i działalności Fundacji;
2. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu;
3. ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz udzielanie
absolutorium;
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4.
5.
6.
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nadzór nad działalnością Fundacji;
kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
ustalanie ogólnych zasad wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń Prezesa i Członków Zarządu;
podejmowanie decyzji o zmianach w Statucie i likwidacji Fundacji, w tym powołania likwidatora;
uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji.
§ 19.
Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań uprawniona jest do żądania od Zarządu Fundacji
przedstawienia wszelkich dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących Fundacji, dokonywania rewizji
majątku Fundacji, a także kontroli finansowej Fundacji.
Czynności nadzorcze i kontrolne wykonuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek
Rady Fundacji.
§ 20.
W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednego do pięciu Członków, w tym Prezes Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni Członkowie są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji,
z zastrzeżeniem powołania pierwszego składu Zarządu Fundacji przez Fundatora i ust. 5.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również w wyniku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty pełnej
zdolności do czynności prawnych, prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, śmierci Członka Zarządu Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są bezterminowo.
Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji, w tym sprawować funkcję Prezesa Zarządu, co następuje
na podstawie pisemnego oświadczenia Fundatora.
Fundator nie może bez swojej zgody zostać pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Zarządzie Fundacji,
z zastrzeżeniem ust. 3.
§ 21.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania
umów oraz udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 22.
Do zadań Zarządu Fundacji należą:
1. wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, w tym planów finansowych;
3. uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji oraz regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia oraz innych gratyfikacji dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją;
6. powoływanie innych organów dla realizacji poszczególnych programów i działań oraz określanie ich
kompetencji;
7. powoływanie filii Fundacji w kraju lub za granicą;
8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach przekazanych przez Radę Fundacji;
9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i innych środków pochodzących ze źródeł
wskazanych w § 10.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 23.
Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub
Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy Członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.
Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków Członków
Zarządu Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji.
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6.
7.
8.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności, w tym sprawozdanie finansowe,
w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, w tym
zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu i kosztów podróży.

V ZMIANA STATUTU
1.

2.
3.
4.

§ 24.
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. Uchwała przekazywana jest Fundatorowi w terminie
7 dni od uchwalenia.
Fundatorowi przysługuje prawo uchylenia uchwały o zmianie Statutu Fundacji w drodze pisemnego
oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji w terminie 21 dni od doręczenia treści uchwały Fundatorowi.
Zmiana Statutu może dotyczyć również celów określonych w akcie założycielskim Fundacji.
Zmiana Statutu Fundacji jest skuteczna z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VI POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
1.
2.

§ 25.
Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez
zainteresowane strony.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

VII LIKWIDACJA FUNDACJI
1.
2.
3.

4.

§ 26.
W razie trwałego wyczerpania środków finansowych lub majątku organizacji, decyzję o likwidacji Fundacji
i powołaniu likwidatora podejmuje Rada Fundacji.
Rada Fundacji podejmuje decyzję o likwidacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności co najmniej
połowy Członków Rady Fundacji. Uchwała przekazywana jest Fundatorowi w terminie 7 dni od jej uchwalenia.
Uchwała Rady Fundacji wskazuje przeznaczenie środków finansowych i majątku Fundacji. Środki finansowe
i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o zbliżonych do
Fundacji celach.
Fundatorowi przysługuje prawo uchylenia uchwały o likwidacji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego
Zarządowi Fundacji w terminie 21 dni od doręczenia treści uchwały Fundatorowi.

VIII PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27.
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem uzyskania osobowości prawnej przez Fundację.
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