Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Rady Fundatorów Fundacji Popularyzacji Nauki im. Euklidesa z
dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Fundacji Popularyzacji Nauki im. Euklidesa

STATUT

FUNDACJI POPULARYZACJI NAUKI im. EUKLIDESA

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA POPULARYZACJI NAUKI im. EUKLIDESA i dalej w Statucie
zwana jest "Fundacją".

2. Fundacja została ustanowiona przez
a) Piotra Kołodziejczyka,
b) Leszka Szumlasa,
zwanych dalej "Fundatorami", na podstawie aktu notarialnego nr 2511/2015 sporządzonego
przez notariusza Dariusza Klimondę w kancelarii notarialnej "Małgorzata Hędrzak-Słota i
Dariusz Klimonda NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA", Rynek Dębnicki 6/4, 30-319 Kraków; w
dniu 26 czerwca 2015 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn.
zmianami.) oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.
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2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.

4. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność statutową, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
§3
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji
§4
1. Celami Fundacji są:
a.

Kreowanie pozytywnego wizerunku nauki jako aktywności ludzkiej, której znaczenie i
rozwój są istotne dla całego społeczeństwa,

b.

Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin naukowych szczególnie wśród dzieci i
młodzieży,

c.

Promocja polskich osiągnięć naukowych,

d.

Pomoc nauczycielom w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych i poszerzaniu
swojej wiedzy z dziedziny popularyzacji nauki,

e.

Nawiązanie współpracy z innymi tego typu organizacjami w Polsce i na świecie,

f.

Wspieranie

przedsięwzięć

zmierzających

do

integracji

środowiska

polskich

popularyzatorów nauki - szczególnie naukowców zajmujących się tego typu
działaniami,
g.

Promocja czytelnictwa i zainteresowań bibliofilskich,

h.

Wspieranie środowiska naukowego w Polsce w działaniach mających na celu
popularyzacje wiedzy naukowej i poszerzanie grona odbiorców wiedzy,

i.

Wspieranie młodych badaczy stojących u progu kariery naukowej,

j.

Wspieranie badań naukowych w kraju i zagranicą,

2

k.

Upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod naukowych,
poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich w dziedzinie
odkrywania i ochrony zabytków kultury i sztuki, muzealnictwa oraz opieki nad
zabytkami, zwłaszcza zabytkami historii nauki,

l.

Uczestniczenie

i

wspieranie

współpracy

pomiędzy

popularyzatorami

oraz

specjalistami z zakresu komunikacji społecznej w kraju i za granicą,
m.

Pomoc w wymianie wiedzy pomiędzy światem biznesu i światem nauki, wspieranie
firm, instytucji i organizacji biznesowych w relacjach ze światem nauki,

n.

Wspieranie transferu innowacji ze świata nauki do świata biznesu,

o.

Organizowanie

przestrzeni

umożliwiającej

nawiązywanie

relacji

pomiędzy

naukowcami a światem biznesu,
p.

Wspieranie rodziców i wychowawców w procesie odkrywania i rozwijania
zainteresowań u dzieci i młodzieży.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.

Prowadzenie systematycznych spotkań popularyzujących wiedzę o z różnych dziedzin
nauki,

b.

Współpracę z placówkami oświatowymi (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
średnie, domy kultury itp.),

c.

Opracowywanie i upowszechnianie wydawnictw popularnonaukowych także
internetowych,

d.

Współpracę z organizacjami zrzeszającymi naukowców i studentów,

e.

Współpracę z pracownikami placówek naukowych w zakresie zbierania informacji,
fachowego kształcenia i doskonalenia popularyzatorów wiedzy a także wspierania
inicjatyw popularyzatorskich,

f.

Współpracę z uczelniami, muzeami i centrami upowszechniania nauki oraz wszystkimi
placówkami naukowymi,

g.

Organizację i wspieranie imprez popularyzujących naukę (festyny, wystawy itp.),

h.

Organizację szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, sesji, sympozjów i konferencji,

i.

Współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie popularyzacji nauki i promocji
osiągnięć naukowych,
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j.

Wspieranie rodziców i opiekunów w kształtowaniu zainteresowań i pasji naukowych
u ich podopiecznych,

k.

Monitorowanie stanu aspektów prawnych związanych z popularyzacją nauki oraz
działań podejmowanych przez polskich naukowców w tym zakresie,

l.

Organizowanie imprez kulturalnych,

ł.

Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,

m.

Wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych, w tym badań
terenowych oraz opracowań naukowych,

n.

Organizowanie i wspieranie konferencji oraz innych form prezentowania wiedzy
naukowej,

o.

Przyznawanie nagród i stypendiów,

p.

Organizowanie kwest i zbiorek pieniężnych na finansowanie celów Fundacji.

3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może
współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania
celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem
Fundacji.

§5
1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji
celów, które są celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet
Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada Nadzorcza.

3. Rada Fundatorów może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i
podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy
Fundacji z tymi osobami i podmiotami.
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4. Ze względu na cele statutowe Fundacji nadzór nad nią sprawuje właściwy Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), wniesiony w oświadczeniu woli przez Fundatorów Fundacji w następujący sposób:
a) Piotra Kołodziejczyka w kwocie 1000 PLN
b) Leszka Szumlasa w kwocie 1000 PLN
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundatorzy ustanawiają, iż fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, konferencji i szkoleń;
d. dochodów z majątku Fundacji;
e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
f. odsetek i depozytów bankowych;
g. odsetek lokat bankowych;

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
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5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa bankowego i dewizowego.

9. Cały dochód, po pokryciu kosztów swojej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na
swoją statutową działalność, o której mowa w § 4 i nast. niniejszego Statutu.

10. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a.

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, pozostają w związku
małżeńskim 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";

b.

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
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c.

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji;

d.

zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby
bliskie.

Organy Fundacji
§7
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundatorów,
b. Rada Nadzorcza,
c. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

Rada Fundatorów
§8
1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów, z zastrzeżeniem punktów następnych.
2. Prawo do zasiadania w Radzie Fundatorów może być scedowane przez każdego z
członków Rady Fundatorów na inny podmiot, co może być dokonane wyłącznie w formie
pisemnego oświadczenia. Przekazanie innemu podmiotowi prawa do zasiadania w Radzie
Fundatorów jest nieodwołalne i zawsze uprawnia podmiot nabywający to prawo do jego
dalszego przekazywania.
3. Przekazanie praw do zasiadania w Radzie Fundatorów może być również dokonane w
testamencie.
4. Rada Fundatorów może przyjmować do swojego grona dalszych Fundatorów decyzją
jednomyślną.
5. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych Fundatora gdy nie nastąpiło
wskazanie następcy, pozostali członkowie Rady Fundatorów podejmują uchwałę o
uzupełnieniu składu Rady Fundatorów. Uchwała taka musi być decyzją jednomyślną
pozostałych członków Rady Fundatorów.
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§9
1. Do kompetencji Rady Fundatorów należą sprawy wyraźnie wskazane w statucie oraz:
a.

Zmienianie statutu,

b.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej i Przewodniczącego Rady
Programowej,

c.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

d.

Ustalanie zasad wynagradzania członków organów oraz pracowników Fundacji,

e.

Podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,

f.

Zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Radę
Nadzorczą lub Zarząd,

g.

Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

§ 10
1. Rada Fundatorów podejmuje uchwały jednomyślnie, przy udziale pełnego składu Rady,
chyba że co innego wynika ze statutu.
2. Członkowie Rady Fundatorów mogą być reprezentowani w Radzie Fundatorów przez
pełnomocników ustanowionych wyłącznie w formie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Rada Fundatorów zwoływana jest przynajmniej raz do roku, przy czym inicjatywa zwołania
Rady Fundatorów przysługuje Radzie Nadzorczej i każdemu z Fundatorów, przy czym Rada
Nadzorcza

zajmuje

się

przyjmowaniem

inicjatyw

zwołania

Rady

Fundatorów

i

organizowaniem jej posiedzeń.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Fundatorów dokonywane jest listami poleconymi wysłanymi
do wszystkich członków Rady Fundatorów przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym
terminem posiedzenia.

Rada Nadzorcza
§ 11
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków.
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3. Z zastrzeżeniem punktu 7 oraz § 18 ust. 2, Rada Nadzorcza powoływana jest przez Radę
Fundatorów.

4. Członkowie Rady Nadzorczej:
a.

nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania;

b.

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

c.

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady Nadzorczej. a także w przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem, o którym mowa w powyższym pkt. 4, c.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący jednocześnie Fundatorami mogą zostać odwołani
przez Radę Fundatorów.
7. Mocą niniejszego statutu powołuje się na pierwszych członków Rady Nadzorczej
następujące osoby:
a. Piotr Żabicki
b. Kamil Kopij
c. Michał Wasilewski

§ 12
1. Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany większością ¾ głosów w głosowaniu
tajnym.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany na okres nieokreślony.
4. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia
się członkostwa lub odwołania.
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5. Na wniosek co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej Przewodniczący może zostać
odwołany w głosowaniu tajnym przy poparciu wniosku o odwołanie zwykłą większością
głosów.

§ 13
1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez
siebie regulaminu.
2. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej
dwóch Członków Rady Nadzorczej, Rady Fundatorów lub całego Zarządu złożony na piśmie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie może odbywać się pisemnie.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia
posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady
Nadzorczej z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też
wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady
Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną, (jeśli członek Rady
Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacja, że będzie czekał na odesłanie
podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia, przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon,
telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie oraz będą
uczestniczyć w jej podjęciu. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób,
że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie ze wszystkimi
członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na
oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za
pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który
nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi
Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu
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jest jednoznaczne ze sprzeciwem danego członka Rady Nadzorczej, co do takiego trybu
podjęcia uchwały. Z przebiegu takiego głosowania Przewodniczący sporządza protokół, który
podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym
posiedzeniu.
6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 5 i 6 powyżej nie dotyczy
zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowania w sprawach
osobowych.

§ 14
Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
f.

Nadzór nad działalnością Fundacji,

h.

Opiniowanie programów działalności Fundacji,

i.

Opiniowanie budżetu rocznego Fundacji.

j.

Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium.

k.

Ustalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu pracy
Zarządu.

l.

Opiniowanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.

m.

Opiniowanie decyzji dotyczących dotacji i innych form pomocy udzielanych ze
środków Fundacji.

§ 15
Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 16
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1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków powoływanych przez Fundatorów na czas
nieokreślony.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17
1. Z zastrzeżeniem poniższego punktu 2, Zarząd powoływany jest przez Radę Fundatorów,.
Każdy członek Rady Fundatorów ma prawo zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na
członków Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd zostaje powołany mocą niniejszego statutu w osobach:
a. Piotr Kołodziejczyk – Prezes Zarządu;
b. Leszek Szumlas – Vice-prezes Zarządu;

§ 18
1. Członkowie Rady Fundatorów mogą zostać członkami Zarządu, z zastrzeżeniem, że jeśli
byli członkami Rady Nadzorczej mogą zostać członkami Zarządu jedynie po wcześniejszej
rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Fundatorów którzy przestaną być członkami Zarządu i wyrażą chęć
członkostwa w Radze Nadzorczej z mocy statutu zostają jej członkami.
3. Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej.

§ 19
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania.

§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.

realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę Fundatorów i opiniowanych przez Radę
Nadzorczą,

b.

kierowanie

powierzonymi

poszczególnym

członkom

Zarządu

działami

organizacyjnymi Fundacji,
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c.

uchwalanie rocznych planów finansowych,

d.

uchwalanie regulaminów,

e.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f.

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

g.

przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

h.

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
Rady Fundatorów bądź Rady Nadzorczej,

i.

reprezentowanie Fundacji we wszelkich kontaktach z instytucjami i organizacjami

zewnętrznymi.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników i dyrektorów do kierowania wyodrębnionym
zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch
członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę wszystkich członków Rady Fundatorów
przed dokonaniem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o
wartości przekraczającej 3.000 złotych.

Organizacja Fundacji
§ 22
Strukturę organizacyjną Fundacji określi Rada Fundatorów w formie regulaminu.

Zmiana Statutu
§ 23
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1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundatorów w formie uchwały, przy akceptacji wszystkich
członków Rady Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją
§ 24
1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały, przy akceptacji
wszystkich członków Rady Fundatorów.

Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu,
dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej nie powoła
likwidatorów, likwidacje Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundatorów organizacjom pożytku
publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe
zbliżone są do celów Fundacji.
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