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STATUT 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego 

statutu.  

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Fundacja nosi nazwę : „ALTERNATA” – zwany dalej „FUNDACJĄ”. 
 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundatorami są Joanna Jonek i Witold Madej. Reprezentują i wykonuję uprawnienia 

wynikające z ustawy o fundacjach, oraz niniejszego statutu. 

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zwany dalej „ministrem właściwym” 

4. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą fundacji, lub pieczęci głównej z nazwą fundacji. 

5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych. 
   

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami RP 
 

§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 

2. Dla oddziałów i filii Fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii. 

3. Siedzibami oddziałów i filii są miejscowości, w których powołano oddział, lub filię w trybie 

przewidzianym dalej po dokonaniu stosownych wpisów do KRS. 

4. Oddziały i filie powołuje do istnienia Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, a 

zatwierdzają tę decyzję Fundatorzy. 

5. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji, stowarzyszeń, na wniosek Zarządu decyzją 

Rady z akceptacją Fundatorów. 
 

Rozdział II 
Cele, środki i zasady działania Fundacji 

 

§ 5  

Celem Fundacji jest: 

1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako 

czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy. 

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży;  

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

6. Organizacja pozaszkolnych form edukacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży. 

7. Organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, 

niezbędnych na rynku pracy. 

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  

10. Turystyka i krajoznawstwo;  
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11. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości; 

12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

13. Działalność charytatywna;  

14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

15. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.  

16. Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom. 

17. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

18. Ochrona i promocja zdrowia;  

19. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

20. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;  

21. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

22. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

23. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

24. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

25. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;  

26. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

27. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;  

28. Ratownictwo i ochrona ludności;  

29. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą;  

30. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

31. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  

32. Promocja i organizacja wolontariatu;  

33. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

34. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

35. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 

36. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka 

37. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

38. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w 

pkt. 1-32 powyżej powołanej ustawy, 

39. Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form 

pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka, 

40. Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,  

41. Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci 

pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

polegającą na: 

1. Organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, 

sportu.  



3 

 

2. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, 

opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem 

dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym, 

3. Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na 

upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie, 

4. tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób 

niepełnosprawnych, 

5. Ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom rehabilitacyjnych, 

hospicjom, zwiększaniem dostępu do opieki lekarskiej, oraz zakup lekarstw; przedsięwzięcia 

edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie 

wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie 

6. Pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych 

potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, 

7. Pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli 

i osobistej odpowiedzialności; 

8. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków 

przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska; 

9. Akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla 

klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych. 

10. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii 

społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych. 

11. Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych 

zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji 

umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów. 

12. Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji ALTERNATA, 

poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, 

programy do rozliczeń podatku i wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające 

dotarcie do potencjalnego podatnika.  

13. Dofinansowywanie domów dziecka. 

14. Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka.  

15. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów 

dydaktycznych. 

16. Organizowanie kursów językowych. 

17. Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.  

18. Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

19. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych 

oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.  

20. Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.  

21. Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące z rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej. 

22. Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym. 

23. Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, 

a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los; 

24. Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku 

i potrzebujących pomocy. 

25. Dożywianie osób w szczególności dzieci, 

26. Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci. 

27. Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki 

medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań 

okresowych. 

28. Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego. 

29. Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
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30. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych 

31. Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań. 

32. Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez 

organizowanie szkoleń i spotkań.  

33. Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. 
 

 

 

§ 7 

1. Fundacja prowadzi działalność statutową, oraz prowadzi działalność w sferze pożytku 

publicznego o charakterze nieodpłatnym. 

2. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych 

środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych 

i osoby prawne. 

3. Przyjęcie środków, o których mowa w ust. 2 wymaga zgody Prezesa Zarządu lub innego 

członka zarządu. 

4. Na wniosek Zarządu Fundacji Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na 

przyjmowanie środków o których mowa w ust. 2 określając przy tym zasady i warunki 

przyjmowania tych środków.  

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po dokonaniu stosownych zmian 

w Statucie i w Krajowym Rejestrze Sądowym w trybie przewidzianym w Statucie. Fundator z 

chwilą podjęcia decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację wydzieli na ten 

cel kwotę nie mniejszą niż 1000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych). 

6. Całość dochodów Fundacji uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

będzie przekazywana na cele statutowe Fundacji. 

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 

§ 8 

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy. 

2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności: 

a) Strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków, o których mowa w § 7. 

b) Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji. 

3. Plan finansowy uchwala Zarząd Fundacji i zatwierdza Rada Fundacji. 
 

§ 9 

1. Działalność Fundacji może podlegać kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą 

się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych – wybraną przez Radę Fundacji. 

2. Fundatorzy z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Fundacji mogą w każdym czasie zlecić 

przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji zobowiązane są udostępnić 

osobom kontrolującym, oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatorów wszelkie 

informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

3. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przekazać Fundatorom i Radzie Fundacji informacje żądane 

przez nich dotyczące działalności Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji ma obowiązek sporządzić i opublikować sprawozdanie roczne z działalności 

Fundacji w sposób umożliwiający zapoznaniem się z tym sprawozdaniem. Obejmuje ono 

merytoryczne i finansowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego. 
 

Rozdział III  
Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) pochodzący od Fundatorów, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z : 
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a) wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych Fundacji 

w drodze spadku, zapisu, lub darowizny, 

b) subwencji i dotacji celowych i statutowych, 

c) dochodów ze zbiórek publicznych 

d) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat 

3. Ewentualna działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie na 

zasadach rachunku ekonomicznego.  
 

 

 

§ 11 

1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wyłącznie przeznaczone 

na realizację celów statutowych. 

2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 10 

ust.2 pkt. a z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji – 

Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców. W tym 

celu mogą być tworzone odrębne fundusze. 

3. Dla tworzenia i działania oddziałów i filii Fundacji tworzone są odrębne fundusze. 
 

§ 12 

W celu zachowania przejrzystości i uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Fundację 

zakazuje się : 

a. udzielania pożyczek, lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, Zarządu Oddziałów i Filii, lub 

pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy 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. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, lub 

pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych 

warunkach,  

c. wykorzystywania 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 wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów, lub usług przez członków Organów 

Fundacji, lub ich pracowników oraz ich osób bliskich.  
   

§ 13 

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. 
 

Rozdział IV 
Organa i Organizacja Fundacji 

 

§ 14 

1. Organami Fundacji są : 

a) Zarząd Fundacji - organ zarządzający 

b) Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór 

2. Fundatorzy mogą powoływać komisje stałe i doraźne o charakterze doradczym 

i opiniodawczym. 

3. Fundatorzy wykonują swoje uprawnienia w czasie trwania Fundacji, a w przypadku śmierci 

Fundatora, jego mandat wygasa. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatów Fundatorów uprawnienia Fundatorów przejmuje Rada 

Fundacji. 
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§ 15 

1 Rada Fundacji składa się z minimum 2 do 11 członków w tym Przewodniczącego i jego 

Zastępcy. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. 

2 Przewodniczącego, Zastępcę i innych członków Rady Fundacji powołują i odwołują 

Fundatorzy. 

3 Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatorów 

przed końcem kadencji w następujących przypadkach: 

a) wniesienia wniosku o odwołanie przez minimum dwóch Członków Rady Fundacji 

Fundatorom, 

b) złożenia rezygnacji, 

c) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez kolejne 

3 posiedzenia, 

d) działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji, utraty zaufania, 

e) zostaną skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

4 Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, o ile to nie wynika ze złożonej rezygnacji. 

5 Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem 

obrad przyjętym przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego, a pod jego nieobecność 

Zastępcę. W posiedzeniach może uczestniczyć reprezentant upełnomocniony Fundatorów, bądź 

Fundatorzy Fundacji. 

6 Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, lub jego Zastępca z własnej inicjatywy nie rzadziej 

niż raz na rok, albo w okresach krótszych na żądanie Fundatorów, na wniosek Zarządu lub co 

najmniej ¼ członków Rady Fundacji. 

7 Ustalenia Rady Fundacji zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest 

zwykła większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności 

przynajmniej 1/3 składu Rady Fundacji, z zastrzeżeniem decyzji o likwidacji, lub o połączeniu 

Fundacji z inną Fundacją. Uchwały  Rady  podpisuje Przewodniczący, lub jego Zastępca 

i Protokolant wraz z obecnymi pozostałymi członkami  Rady Fundacji. 

8 Rada Fundacji wybiera członków Zarządu Fundacji a wybór ten zatwierdzają Fundatorzy.  

9 Zasady wynagradzania Rady Fundacji określają Fundatorzy. 
 

§ 16 

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) określanie kierunków działalności Fundacji, 

b) przyjmowanie corocznych Sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji, nadzorowanie 

i dokonywanie oceny pracy Zarządu Fundacji, i przedstawienie wniosków Fundatorom 

i ministrowi właściwemu; 

c) przedstawiania zmian w treści Statutu Fundacji Fundatorom; 

d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji; 

e) określenie zasad wynagradzania Zarządu Fundacji; 

f) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, Fundatorów, lub 

ministra właściwego. 
 

§ 17 

1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca. 

2. Przewodniczący Rady lub zastępca może nawiązywać stosunek pracy z członkami Zarządu 

Fundacji. 
 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji liczy od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Fundacji. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz. Kadencja 

Zarządu Fundacji trwa 3 lata. 

2. Zarząd Fundacji wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 
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§ 19 

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na 

zewnątrz. 

2. Do Zarządu Fundacji  należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do 

kompetencji Rady Fundacji.  

3. Do kompetencji Zarządu Fundacji w szczególności należy: 

a) kierowanie realizacją celów statutowych 

b) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji, 

c) administrowanie majątkiem Fundacji  

d) nadzorowane wszelkiej działalności prowadzonej przez Fundację 

e) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych fundacji. 

f) realizuje uchwały Rady Fundacji 

g) powoływanie zespołów opiniująco-doradczych, stałych lub doraźnych w związku ze 

sprawami Fundacji 

h) określanie struktury organizacyjnej Fundacji  
 

§ 20 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu 

Fundacji i Sekretarz Zarządu Fundacji samodzielnie. 

2. Zarząd Fundacji może na podstawie uchwały udzielić odrębnego pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli w imieniu Fundacji jednej osobie w zakresie czynności określonych 

w uchwale. 

3. Zarząd Fundacji, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, które dla swojej ważności 

podejmowane są zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa Zarządu jest przeważający. 
 

§ 21 

W razie stwierdzenia działania Zarządu z naruszeniem przepisów prawa, postanowień Statutu,  lub 

jest rażąco sprzeczne z planem finansowym, Fundator może wezwać do usunięcia 

nieprawidłowości albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie  zmiany Zarządu 

Fundacji. 
 

Rozdział V 
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji. 

 

§ 22 

Decyzję o zmianie treści Statutu w tym w określeniu celów, środków i zasad działania Fundacji 

dokonują Fundatorzy po przedstawieniu propozycji zmian przez Radę Fundacji. 
 

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, lub w razie wyczerpania się 

środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy 

obecności 2/3 członków Rady. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku 

i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Wniosek o likwidacji wymaga 

zatwierdzenia przez Fundatorów. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany przez Fundatorów. 

4. Z chwilą ustanowienia Likwidatora Zarząd Fundacji ulega odwołaniu. 

5. Do Likwidatora stosują się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie Fundacji. 

6. W razie likwidacji Fundacji pozostała część majątku po spłacie należności i wierzytelności 

przechodzi na własność osoby prawnej lub fizycznej wskazanej przez Fundatorów. 

 


