Statut

Fundacji
na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i po transplantacji narządów

For Life
Tekst jednolity przyjęty uchwałąKonwentu Fundatorów Fundacji For Life z dnia 24 listopada 2014

RozdziałI

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i po transplantacji
narzą
dów For Life, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 12 września 2014 roku
aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Białek ul. Piłsudskiego 13/8 21-500 Biała
Podlaska pod numerem repetytorium A 1704/2014 i działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz postanowieńniniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowośćprawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3
1. SiedzibąFundacji jest miasto Biała Podlaska.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy i
Polityki Społecznej.
§4
1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego
realizowania celów Fundacji może ona prowadzićswojądziałalnośćtakże poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może posługiwaćsięnazwąskróconą: Fundacja For Life
3. Dla celów współpracy z zagranicąFundacja może posługiwaćsiętłumaczeniem nazwy w
wybranych ję
zykach obcych.
§5
1. Fundacja może ustanawiaćodznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawaćje wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
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2. Fundacja posługuje siępieczęciąz oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może używać
wyróżniają
cego jąznaku graficznego.
RozdziałII

Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest inicjowanie, wdrażanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działańna
rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży przewlekle chorym i po transplantacjach narządów (w
szczególnoś
ci po transplantacji wątroby) a także ich rodzinom, przyjaznego otoczenia, w którym
otrzymająoni najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i
dobro jest najważniejsze i gdzie mogąsięuczyći rozwijaćw zdrowiu, pokoju i poszanowaniu
własnej godności.
2. DziałalnośćFundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:
a. wspieranie prawidł
owego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i
kulturalnego dzieci i ich rodzin
b. ochronępraw i interesów dzieci i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat ich potrzeb
oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka przewlekle chorego i jego
rodziny
c. wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych
warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
d. aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do
zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom krzywdzenia dzieci oraz ich skutkom
e. wspieranie dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup
wysokiego ryzyka, a także pochodzących ze środowisk defaworyzowanych
f. podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych w celu wyrównania szans
edukacyjnych, wzmocnienia pozycji i aktywności na rynku pracy i zapobiegania wykluczeniu
społecznemu dzieci, młodzieży i ich rodzin.

§7
Fundacja prowadzi działalnośćpożytku publicznego w sferze następujących zadańpublicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
d. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
e. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
f. działalności charytatywnej;
g. ochrony i promocji zdrowia;
h. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
i. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
k. wypoczynku dzieci i młodzieży;
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l.
m.
n.
o.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
promocji i organizacji wolontariatu;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych

§8
Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi i zgodnymi z prawem środkami, w
szczególnoś
ci poprzez:
a. prowadzenie dział
alności informacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej, badawczej oraz
popularyzatorskiej na rzecz ochrony praw i interesów dzieci;
b. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a także różnych form
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, medycznego i prawnego dla dzieci, ich rodzin i
opiekunów, a także osób z nimi pracujących;
c. tworzenie, realizacja i upowszechnianie programów profilaktycznych, opiekuńczo
wychowawczych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych, w celu
zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz wyrównywania
ich szans;
d. organizowanie i wspieranie różnych form szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów itp.
w dziedzinie zdrowia, edukacji, nauki i wychowania w celu wymiany doświadczeń
,
upowszechniania i podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniania
kompetencji dzieci, ich rodziców i opiekunów, a także osób z nimi pracujących;
e. realizowanie projektów edukacyjnych i kulturalnych służących wsparciu rozwoju
poznawczego dzieci, młodzieży i ich rodzin
f. prowadzenie i wspieranie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczo wychowawczych, interwencyjnych, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, medycznych
itp. dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla tych, które z różnych przyczyn zagrożone są
wykluczeniem społecznym;
g. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie działańw zakresie ochrony i promocji zdrowia, a
także aktywności fizycznej
h. prowadzenie działań związanych z organizowaniem, promowaniem i wspieraniem
wolontariatu;
i. podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;
j. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci;
k. inicjowanie, organizowanie oraz realizacja akcji i kampanii społecznych, a także wszelkich
działań charytatywnych mają
cych na celu pozyskiwanie środków finansowych na
działalność
statutowąFundacji;
l. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
m. inicjowanie, realizacja i wspieranie badańnaukowych, prac rozwojowych oraz badańopinii
publicznej w zakresie realizowanych przez Fundacjęcelów statutowych.
§9
Fundacja może wspierać wszelkie podmioty, osoby prawne oraz osoby fizyczne, a takż
e
współpracować z nimi we wszystkich działaniach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych
Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.

RozdziałIII
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Mają
tek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł(tysiąc złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundacjęw toku działania.
2. Dochody Fundacji mogąpochodzićw szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. dochodów z działalności gospodarczej;
f. innych dochodów prawnie dopuszczalnych.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyję
ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

RozdziałIV

Organy Fundacji
§ 11
1. Organami Fundacji są:
a. Konwent Fundatorów,
b. Zarząd Fundacji,
c. Rada Fundacji.

Konwent Fundatorów
§ 12
1. Konwent Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i
stanowią
cych.
2. Konwent Fundatorów składa sięz Fundatorów
3. Do Konwentu Fundatorów należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji, a także określanie sposobu
przekazywania
i realizacji misji oraz celów Fundacji;
b. powoływanie i odwoływanie czł
onków Zarządu i jego Prezesa oraz powołanie pierwszego
składu Rady Fundacji i jej Przewodniczącego;
c. zatwierdzanie uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji lub jej połączenia z innąfundacją;
d. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
e. ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz przyznawanie je wraz z innymi
nagrodami i wyróż
nieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji;
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f. inne sprawy wskazane w Statucie.
4. Uchwały Konwentu Fundatorów podejmowane sąjednomyślnie. W przypadku złożenia
rezygnacji
z czł
onkostwa, niemożliwości podejmowania czynności bądźśmierci jednego z Fundatorów, drugi
Fundator uprawniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
należ
ących do zakresu kompetencji Konwentu Fundatorów.
5. W przypadku złożenia rezygnacji z czł
onkostwa, niemożliwości podejmowania czynności bądź
ś
mierci obydwu Fundatorów - uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach należących do
zakresu kompetencji Konwentu Fundatorów należądo Rady Fundacji.
6. Konwentowi Fundatorów przysługuje prawo veta wobec uchwałZarządu, które naruszają
przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo sąsprzeczne z misjąFundacji lub naruszająjej
interes.

Zarzą
d Fundacji

§ 13
1. Zarzą
d Fundacji jest organem zarządzającym bieżącądziałalnościąFundacji i reprezentującym
jąna zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 członków, w tym Prezes Zarządu zwany „Prezesem
Fundacji” oraz w razie potrzeby Wiceprezes Zarządu zwany „Wiceprezesem Fundacji”,
powoł
ywanych i odwoływanych przez Konwent Fundatorów.
3. Czł
onkowie Zarządu Fundacji nie mogąbyćskazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ś
cigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Czł
onkostwo Zarządu ustaje w chwili złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka
Zarzą
du. Odwołanie członka Zarządu przez Konwent Fundatorów następuje w razie:
a. choroby, ułomnoś
ci lub utraty siłpowodujących trwałąniezdolnośćdo sprawowania
funkcji;
b. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
c. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
d. istotnego naruszenia postanowieństatutu.
§ 14
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwał
y Zarządu mogąbyćpodejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażązgodęna takąformęgłosowania.
3. Do waż
ności uchwały Zarządu wymagana jest zwykła większośćgłosów, przy udziale w
gł
osowaniu połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa
Fundacji.
4. W posiedzeniach Zarządu mogąbraćudziałczłonkowie Konwentu Fundatorów, członkowie
Rady Fundacji lub inne osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym.
5. Posiedzenie Zarządu odbywa sięw miarępotrzeby, nie rzadziej jednak niżraz na kwartał
,
zwoływane przez Prezesa Zarządu.
6. Fundatorzy mogąbyćczłonkami Zarządu.
§ 15
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1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Fundacji.
2. W zakres kompetencji Zarządu Fundacji wchodzi w szczególności:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec wszelkich instytucji i organów państwowych,
sądów, wszelkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych;
b. organizowanie bież
ącej działalności Fundacji, zarządzanie jej majątkiem;
c. udzielanie pełnomocnictw;
d. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
e. opracowywanie rocznych sprawozdańfinansowych, sprawozdańz działalności i innych
wymaganych prawem oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia;
f. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;
g. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów, zakładów, filii i przystępowania do
spółek oraz poł
ączenia z inną fundacją, przy czym decyzje Zarządu wymagają
zatwierdzenia
przez Konwent Fundatorów.
§ 16
1. Członkowie Zarządu mogąpozostawaćz Fundacjąw stosunku pracy lub byćzatrudnieni na
podstawie innych stosunków prawnych.
2. Prezes Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z
Prezesem Fundacji umowętakąmoże zawrzećWiceprezes Fundacji, jeden z członków Rady
Fundacji lub osoba, której udzielono peł
nomocnictwa w tym zakresie.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych
przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji.
§ 17
1. Do wydawania oświadczeńwoli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest samodzielnie Prezes Fundacji lub
Wiceprezes Fundacji.
2. Pozostali członkowie Zarządu reprezentująFundacjęw ten sposób, że do składania oświadczeń
woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających
ł
ącznie, w tym Prezesa Fundacji lub Wiceprezesa Fundacji.

Rada Fundacji

§ 18
1. Rada Fundacji moż
e zostać powołana jako niezależny organ o uprawnieniach
kontrolno-rewizyjnych.
2. Rada Fundacji kontroluje działalność Zarządu Fundacji i sprawuje stały nadzór nad
działalnoś
cią
Fundacji.
3. Rada Fundacji składa sięz dwóch do sześciu członków, którzy podejmująsiępełnienia swoich
funkcji na czas nieokreślony.
4. Czł
onków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Konwent Fundatorów.
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5. Nastę
pnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnićtęfunkcjęlub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swojądecyzjąRada Fundacji spośród osób zaproponowanych
przez Konwent Fundatorów.
6. Czł
onkowie Rady Fundacji:
a. mogąbyćwybierani spoza grona Fundatorów;
b. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawaćw podległości służbowej,
zwią
zku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu;
c. nie mogąbyćskazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
d. mogąotrzymywaćz tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niżprzeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
7. Czł
onkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilązłożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady.
8. Rada Fundacji może podjąćuchwałęo odwołaniu członka Rady w przypadku:
a. sądowego pozbawienia członka praw publicznych lub utraty zdolności do czynnoś
ci
prawnych;
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady
Fundacji;
c. zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiająbądźw znaczny
sposób
utrudniająpełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji;
d. istotnego naruszenia postanowieńniniejszego statutu;
e. zaistnienia przyczyn, które powodująutratęzaufania w stosunku do danego członka Rady
Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
moż
e równieżwybraćWiceprzewodniczą
cego i sekretarza Rady Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i
reprezentuje jąna zewnątrz.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwoł
ywane jest nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku
kalendarzowego.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogąodbywaćsięprzy wykorzystywaniu środków porozumiewania
sięna odległość, o ile wszyscy członkowie mogąbraćudziałw obradach.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji
zwykłąwiększościągłosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego.
6. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogąelektroniczną) lub z wykorzystaniem elektronicznych
ś
rodków łączności, jeżeli wszyscy członkowie Rady majązapewnionąmożliwośćoddania głosu.
§ 20
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. przeprowadzanie kontroli pracy Zarządu Fundacji;
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z
działalności
opracowanych przez Zarząd;
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2. Dla wykonywania swych funkcji i zadańRada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącądziałalnoś
ć
poprzez :
a. żą
danie od organów Fundacji wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących
działalności Fundacji we wszystkich działaniach;
b. żą
danie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdańi wyjaśnień;
c. dokonanie rewizji majątkowych oraz kontroli finansowej.

RozdziałV

Dział
alnośćgospodarcza Fundacji oraz zasady gospodarki finansowej
§ 21
1. Fundacja może prowadzićdziałalnośćgospodarcząsamodzielnie bądźwe współdziałaniu z
innymi
podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
a. sprzedażdetaliczna prowadzona poza sieciąsklepową, straganami i targowiskami – PKD
47.9;
b. działalnośćwydawnicza – PKD 58;
c. działalnośćusługowa w zakresie informacji – PKD 63;
d. działalnośćzwiązana z organizacjątargów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
e. wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z;
f. pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
g. działalnośćwspomagająca edukację– PKD 85.60.Z;
h. pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
88.99.Z;
i. opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z;
j. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
88.99.Z;
k. działalnośćtwórcza związana z kulturąi rozrywką– PKD 90.0;
l. działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2.
2. Fundacja może prowadzićdziałalnośćgospodarcząwyłącznie jako dodatkowąw stosunku do
działalnoś
ci pożytku publicznego.
3. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na
działalnoś
ćpożytku publicznego.
§ 22
1. Fundacja nie może udzielaćpożyczek lub zabezpieczaćzobowią
zańmajątkiem organizacji w
stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi pozostająoni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewień
stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo sązwiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywaćmajątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
czł
onków
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Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niżw stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywaćmajątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady
Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niżw stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabrania sięzakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczączłonkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niżrynkowe.

§ 23
1. Fundacja prowadzi gospodarkęfinansowąi ewidencjęksięgowązgodnie z obowiązującymi
przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych, będących osobami prawnymi.
2. Fundacja może tworzyćfundusze celowe; zasady ich tworzenia i wykorzystania określają
regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd.

RozdziałVI

Zmiana statutu
§ 24
1. Zmiana statutu może byćdokonana przez Konwent Fundatorów na wniosek Zarządu lub z
inicjatywy Konwentu Fundatorów.
2. Decyzje w kwestii zmian statutu podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwał
y,
z zastrzeż
eniem określonym w punkcie 4 i 5 § 12 niniejszego Statutu.

RozdziałVII

Postanowienia końcowe
§ 25
1. Fundacja może tworzyćoddziały, zakłady, wydawnictwa, filie, biura, agencje oraz inne
podmioty w celu optymalizowania realizacji celów statutowych Fundacji, a także może
przystępowaćdo spółek.
2. Fundacja dla urzeczywistniania swoich celów może połączyćsięz innąfundacją.
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3. W sprawach podejmowania decyzji odnośnie tworzenia oddziałów, zakładów, filii i
przystępowania do spółek oraz połączenia z innąfundacjąwłaściwy jest Zarząd, przy czym jego
decyzje wymagajązatwierdzenia przez Konwent Fundatorów.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania sięśrodków finansowych lub majątkowych
bądźw razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Decyzjęo likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyś
lnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez
Konwent Fundatorów.
3. Ś
rodki finansowe i mają
tek pozostały po likwidacji Fundacji mogązostaćprzeznaczone mocą
uchwał
y Konwentu Fundatorów na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeńo zbliżonych
celach.

Podpisy Fundatorów

……………………………………………….

……………………………………………….
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