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Statut

FU N DACJ|,,SZALONY KRASNOLU D"

ROZDZ|AL I
Nazwa, teren dziafania, siedziba wladz icharakter prawny

51
t' Fundacja ,,Szalony Krasnolud", zwana dalej Fundacjq, dziala na podstawie Ustawy z dnia

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowieri niniejszego statutu.
2. Fundacja zostala ustanowiona przez Monikq Wysockq-Kawa, zwana dalej Fundatorem, aktem

notarialnym Repertorium A nr 2It2/20L5 sporzqdzonym przez notariusza - El2biete Brewkq
w Kancelari i  Notarialnej w olsztynie, ul. Kopernika L/1,10-510 olsztyn, dnia 19 marca 2OL5
roku.

9z
1. Siedzibq Fundacji jest miasto Olsztyn.
2. Terenem dzialania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a 1ry szczeg6lno5ci wojew6dztwa

warmidsko-mazurskiego. Fundacja mo2e dzialai r6wnie2 poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

s3
L. Fundacja posiada osobowo5i prawnq.

2. Czas trwania Fundacj i jest nieoznaczony.

3. Nadz6r nad Fundacjq sprawuje minister wla6ciwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

$q
L. Fundacja mo2e uzyskad status organizacji pozarzqdowej prowadzqcej dzialalno$i po2ytku

publicznego zgodnie z art.22 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci poiytku
publicznego i o wolontariacie po spelnieniu wymagari okreSlonych w w/w ustawie (ustawa o
dzialalnoSci po2ytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

Ss
1. Fundacja u2ywa pieczqtek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2' Fundacja mo2e ustanawiai certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawa ( je wraz z

innymi nagrodami i wyrd2nieniami osobom fizycznym i prawnym zaslu2onym dla Fundacji,
przyczyniajqcym siq do realizacji cel6w Fundacji.

3. Nazwa Fundacji mo2e byi tlumaczona na jqzyki obce.

s6
Fundacja mo2e byi czfonkiem krajowych i miqdzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu dzialalnoSci, na podstawie uchwaly Zarzqdu.

Sz
1. Fundacja opiera swojq dziafalno6i na pracy czlonk6w Zarzqdu, pracownik6w i wolontariuszy.
2. Fundacja mo2e zlecai okre5lone zadania innym podmiotom.



ROZDZ|AI tl
Cele iSrodkidzialania

s8
Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju spofeczefistwa polskiego, a zwfaszcza
dzialalnoSci spolecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oSwiatowej na rzecz rozwoju rynku i
demokracji w Polsce, propagowanie akcji spolecznych i idei wolontariatu, wspieranie ochrony d6br
kultury.

$g
Fundacja bqdzie realizowai swoje cele poprzez:

1. Inspirowanie, wspomaganie i  koordynacjq wszelkich dzialafi  zwiqzanych z modelarstwem,
grami bitewnymi, planszowymi i  stol ikowymi.

2. Promocjq rekreacji, sportu iturystyki.
3. Prowadzenie istale wzbogacanie centrum informacyjnego iarchiwum poturniejowego.
4. Organizowanie i finansowanie imprez turniejowych, towarzyskich i sportowo-rekreacyjnych

oraz interaktywnych.
5. Organizowanie zajqi pozaszkolnych dla mlodzie2y przejawiajqcej trudno3ci w nauce, dom6w

kultury oraz Swietlic dla dzieci wymagajqcej szczeg6lnej troski, jak i dla dzieci w szkolach
podstawowych i gimnazjach.

6. Opracowywanie i realizacjq wlasnych program6w autorskich oraz wspomaganie innych
program6w autorskich.

7. Wsp6lpracq z organizacjami, fundacjami, instytucjami i firmami zajmujqcymi siq podobnq
dziala InoSciq i  samorzqdami lokalnymi oraz organizacjami pozarzqdowymi.

8. Czlonkostwo w organizacjach zrzeszajqcych fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbie2nych lub to2samych z celami Fundacji.

9. Tworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci i  mfodzie2y.
l0.Wsp6ldziafanie z pafstwem polskim dla dobra czlowieka idobra wsp6lnego.
Ll".Zachqcanie do spqdzania wolnego czasu w gronie rodziny i  znajomych.
l2.Doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej, zarzqdzania i ekonomii.
13. Ed u kacjq Eu ropejskq i wsp6tpracq miqdzyna rodowq.
L4.Pomoc Polonii  i  Polakom za granicq.
15.Dzialalno6( na rzecz weteran6w, kombatant6w i os6b represjonowanych.
L6.Podnoszenie kwalifikacji czlonk6w Zarzqdu, pracownik6w, podopiecznych i wolontariuszy

Fundacji .
17.Wsp6lprace ze Srodkami masowego przekazu oraz Srodowiskiem biznesu.
l8.Organizacjq wystaw, odczyt6w, konsultacji i innych tego typu dzialari.
19. Prowadzen ie i n nych dziala 6 sprzyjajqcych rea lizacji cel6w statutowych.
20.Nadawanie znaku ,,Przyjaciel Szalonego Krasnoluda" oraz przyznawanie nagr6d i wyr62niei

dla os6b fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadajqcych osobowo6ci prawnej, kt6re
w spos6b szczeg6lny dzialajq na rzecz realizacji cel6w Fundacji.

ROZDZ|AL ill
Organy Fundacji

s10
L.  Organami  Fundac j i sq :

a. Zarzqd Fundacji, zwany dalej Zarzqdem
b. Rada Fundacji, kt6ra mo2e zostai powofana przez Fundatora.

S11
Zarzqd skfada siq z dw6ch do piqciu czfonk6w, w tym prezesa Zarzqdu.
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812
1. zarzqd kieruje dzialalnoSciq Fundacji i reprezentuje iq na zewnEtrz.
2. Ka2dy czlonek Zarzqdu ma prawo reprezentowai Fundacjq samodzielnie.
3. Zarzqd dokonuje podzialu czynno6ci miqdzy swoich czlonk6w w sprawach niewymagajqcych

kolektywnego dziatania.
4. Ka2dy czlonek Zarzqdu ma obowiqzek poinformowai pozostatych cztonk6w organu o

podejmowanych dzialaniach, w tym w szczeg6lnoSci o powolaniu pelnomocnika.

913
Ka2dy czlonek Zarzqdu odpowiada przed pozostatymi czlonkami organu za dziafania prowadzone na
szkodq Fundacji.

s14
L. Pierwszy skfad Zarzqdu powoluje Fundator.
2. Fundator mo2e zostai powotany do Zarzqdu.
3. Czfonkowie Zarzqdu sq powofywani na czas nieokre5lony.
4. Mandat czlonka Zarzqdu wygasa z powodu:
a) zlo2enia pisemnej rezygnacji Zarzqdowi,
b) utraty praw obywatelskich,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za przestqpstwo popefnione z winy umy6lnej,
d) Smierci czlonka.
5. Fundator mo2e odwolai czlonka Zarzqdu w przypadku utraty zaufania do danego czlonka

Zarzqdu' W przypadku odwolania danego czfonka Zarzqdu, Fundator powoluje na jego
miejsce nowego czlonka Zarzqdu.

6' W przypadku wyga5niqcia mandatu czlonka Zarzqdu pozostali czlonkowie dokonujq
uzupetnienia skfadu Zarz4du, kt6re musizostai zaakceptowane przez Fundatora.

7. Czlonkowie raz wybrani do Zarzqdu mogE zostai wybrani do tego organu ponownie.

s1s
1. Posiedzenia Tarzqdu odbywajq siq w miarq potrzeb, nie rzadziej jednak nii raz na trzy

miesiqce.
2 .

3 .

1 .

2.

L.

2 .

3 .

L

Posiedzenia Tarzqdu zwoluje prezes zarzqdu, przesyraiqc informaciq o
elektronicznQ, a w przypadku braku takiej mo2liwoSci listem poleconym na
przed planowanym spotkaniem.
o posiedzeniu muszq zostai poinformowani wszyscy czronkowie zarzqdu.

916
Uchwaty zarzqdu zapadaiq zwykfq wiqkszo$ciq gros6w w obecno5ci co
o96lnej liczby czfonk6w organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
w przypadku r6wnego rozlo2enia glos6w decyduje glos prezesa zarzqdu.

terminie pocztq
co najmniej 3 dni

najmniej polowy

s17
Ze wzglqd6w organizacyjnych i ekonomicznych czlonkowie Zarzqdu Fundacji mogq byi
r6wnocze6nie pracownikami biura Fundacji ,  pracujqcymi na podstawie um6w o pracq lub
um6w cywilno-prawnych, zawieranych na czas pelnienia przez nich funkcji czlonk6w Zarzqdu.
Wynagrodzenie cztonkdw i pracownik6w biura Fundacji jest wyplacane z wypracowanych
5rodk6w, bez naruszania zasob6w finansowych przekazywanych przez Fundatora.
Warunki pracy i placy pracownik6w Fundacjiokre6la Zarzqd.

$18
Fundator dla ufatwienia realizacji cel6w statutowych Fundacji mo2e powolai samodzielnie
lub na wniosek ZarzEdu Radq Fundacji.
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2. Rada Fundacji  jest organem okreSlajqcym o96lne kierunki dzialania Fundacji  oraz
sprawujqcym nadz6r i  kontrolq nad dzialalno6ciq Fundacji .

3. W sklad Rady Fundacji  mo2e wchodzii  od trzech do piqciu os6b.
4. Czlonkiem Rady Fundacji nie mo2e byi osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestqpstwo umy6lne Scigane z oskar2enia publicznego lub przestqpstwo skarbowe.
5. Czlonkowie Rady Fundacji nie mogq byi jednoczeSnie czlonkami Zarzqdu, pozostawai z

czlonkami Zarzqdu w zwiqzku mal2edskim, we wsp6lnym po2yciu, ani te2 w stosunku
pokrewieristwa, powinowactwa lub podlegloSci z tytulu zatrudnienia.

6. Czlonkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystqpienia, zgloszonego pisemnie do Przewodniczqcego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za przestqpstwo popefnione z winy umy5lnej,
d) Smierci czlonka.

7. Odwofanie czlonka Rady Fundacji  mo2e nastqpii  w przypadku utraty zaufania do danego
czlonka Rady Fundacji .  Odwofania dokonuje Fundator samodzielnie lub na wniosek Tarzqdu.

91e
1. Do zadai Rady Fundacji  nale2y:
a) uchwalanie na wniosek Zarzqdu kierunk6w i program6w dzialania Fundacji,
b) sprawowanie bie2qcego nadzoru i kontrol i  nad dzialalnoSciq Fundacji ,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdari Zarzqdu Fundacji,
d) zatwierdzanie sprawozdania f inansowego Fundacji ,
e) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarzqd.

920
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczqcego, Zastqpcq Przewodniczqcego i

Sekretarza Rady.
2. Przewodniczqcy Rady Fundacji zwoluje posiedzenia Rady Fundacji z wfasnej inicjatywy lub na

wniosek co najmniej dw6ch czlonk6w Rady Fundacji, przesylajqc informacjq o terminie,
miejscu i porzqdku obrad pocztE elektronicznQ, a w przypadku braku takiej mo2liwo5ci listem
poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszE zostai poinformowani wszyscy czlonkowie Rady
Fundacji .

4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Tarzqdu lub wyznaczony przez niego inny
czlonek Zarzqdu.

5. Rada Fundacji  zbiera siq co najmniej raz w roku.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwat zwyklq wiqkszoSciq gtos6w. W razie

rownej liczby glos6w decyduje glos Przewodniczqcego Rady.

S21
Zabrania siq:

a) udzielania po2yczek lub zabezpieczania zobowiqzaf majqtkiem organizacji  w stosunku do jej
czlonk6w, czfonk6w organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z kt6rymi czlonkowie, czlonkowie
organ6w oraz pracownicy organizacji pozostajq w zwiqzku mal2eriskim, we wsp6lnym po2yciu
albo w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zwiqzani z tytulu przysposobienia,
opieki lub kuratel i ,  zwanych dalej,,osobami bl iskimi",
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przekazywania ich majqtku na rzecz ich czfonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz
ich os6b bliskich, na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich, w szczegdlnoSci, je2eli
przekazanie to nastqpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majqtku na rzecz czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz ich
os6b bliskich na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich, chyba 2e to wykorzystanie
bezpo5rednio wynika z celu statutowego,
zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestniczq cztonkowie organizacji,
czfonkowie jej organ6w lub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni2 w
stosunku do os6b trzecich lub po cenach wy2szych ni2 rynkowe.

ROZDZIAI IV
Majqtek i fundusze Fundacji

s22
1. Majqtek fundacji stanowi fundusz zalo2ycielski w wysoko6ci 5000,00.-zf (piqi tysiqcy zfotych)

oraz inne skladniki majqtkowe nabyte przez Fundacjq w toku dzialania. Kwota 1OO0 zl (tysiqc
zfotych) funduszu zafo2ycielskiego jest przeznaczona na dziafalnoSi gospodarczq.

2. Majqtek Fundacji pochodzi w szczeg6lnoSci z:
a) dotacji;
b) subwencji;
c) dochod6w ze zbi6rek i  imprez publicznych;
d) Srodk6w otrzymanych od sponsor6w;
e) darowizn;
f) zapis6w;
g) spadk6w;
h) dochod6w z charytatywnych SMS6w;
i) dochod6w z majqtku Fundacji;
j) odsetek bankowych;
k) dzialalnoSci gospodarczej prowadzonej przez Fundacjq;
ll 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych;
m) statutowej dzialalno5ci odplatnej.
3. Fundusze uzyskane przeznacza siq na realizaciq cel6w statutowych.
4. Dochody z dzialalno6ci gospodarczej Fundacji slu2q realizacji cel6w statutowych.

s23
7. Majqtkiem Fundacji gospodaruje Zarzqd.
2. O6wiadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczqce majqtku Fundacji powy2ej kwoty 50000,00 zf

(piqidziesiqciu tysiqcy zfotych) skfadajq dwaj czlonkowie Zarzqdu.
3. Wa2noSi o$wiadczenia woli dotyczqcego majqtku Fundacji, skladanego przez pelnomocnika,

wymaga pisemnego potwierdzenia czlonka Tarzqdu. Termin zlo2enia pisemnego
potwierdzenia wynosi jeden miesiqc.

924
Rok obrachunkowy Fundacji jest zgodny z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok dzialania
stowarzyszenia kofczy siq 31.12.20L5.

b)

c)

d)
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ROZDZIAT V
Dziala lno56 gospoda rcza

s2s
7. Fundacja moie prowadzii  dzialalnoSi gospodarczq na og6lnych zasadach, okreSlonych w

odrqbnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi dzialalnoii gospodarczq wylqcznie w rozmiarach slu2qcych realizacji

cel6w statutowych.
3. Fundacja mo2e prowadzii dziafalnosi gospoda rczE, w nastQpujqcych obszarach:
A produkcja artykul6w piSmiennych,
A produkcja pozostalych wyrob6w z papieru itektury;
.4. pozostale drukowanie;
A dzialalno$i uslugowa zwiqzana z przygotowywaniem do druku;
a reprodukcja zapisanych no5nik6w informacji ;
-4. naprawa i konserwacja maszyn;
A pozostata sprzeda2 detal iczna prowadzona w niewyspecjal izowanych sklepach;
A sprzeda2 detaliczna ksiq2ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
A sprzeda2 detaliczna gazet i artykuf6w pi6miennych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach;
A sprzeda2 detal iczna gier i  zabawek prowadzona w wyspecjal izowanych sklepach;
A sprzeda2 detaliczna pozostatych nowych wyrob6w prowadzona w specjalizowanych sklepach;
A sprzeda2 detaliczna wyrob6w tekstylnych, odzie2y, obuwia prowadzona na straganach i

targowiskach;
'a sprzeda2 detaliczna pozostalych wyrob6w prowadzona na straganach i targowiskach;
A sprzeda2 detaliczna prowadzona przez domy sprzeda2y wysylkowej lub Internet;
a pozostala sprzeda2 detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowq, straganami i targowiskami;
A restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne;
,{ ruchome plac6wki gastronomiczne;
A przygotowywanie i dostarczanie 2ywno6ci dla odbiorc6w zewnetrznych (catering);
j. wydawanie wykaz6w oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
a wydawanie gaze|
A wydawanie czasopism i pozostatych periodyk6w;
a pozostata dzialalnoSiwydawnicza;
A dzialalnosi zwiqzana z produkcjq film6w, nagrafi wideo i program6w telewizyjnych;
'a' dzialalno6i postprodukcyjna zwiqzana z f i lmami, nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi;
a dzialalnoSi zwiqzana z dystrybucjq film6w, nagrai wideo i program6w telewizyjnych;
A dzialalno5i zwiqzana z projekcjq filmdw;
A dzialalno6i w zakresie nagrari dZwiqkowych i muzycznych;
A dziafalno6i zwiqzana z oprogramowaniem;
a dzialalnoSi zwiqzana z doradztwem w zakresie informatyki;
.4. dzialaf no6i zwiqza na z zarzqdzaniem urzqdzenia mi informatycznymi;
A pozostala dzialalnoSi uslugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
A przetwarzanie danych; zarzqdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziatalnoSi;
A dzialalno6i portal i  internetowych;
.a dzialalnoii agencji informacyjnych;
'a' pozostala dzialalnoSi uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
A wynajem i zarzqdzanie nieruchomoSciami wfasnymi lub dzier2awionymi;
.A zarzqdzanie nieruchomo6ciami wykonywane na zlecenie;
A dzialalno6i rachunkowo ksiqgowa; doradztwo podatkowe;
a stosunki miqdzyludzkie (public relations) i  komunikacja;
A pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalno5ci gospodarczeji zarzqdzania;
.4. badania i analizy zwiqzane z jako3ciq 2ywno5ci;
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a pozostale badania i  analizy techniczne;
A badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych;
A badanie rynku iopini i  publicznej;
'a po6rednictwo w sprzeda2y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
A posrednictwo w sprzeda2y czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

(tnternet);
A po6rednictwo w sprzeda2y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostalych mediach;
A dzialalno6i w zakresie specjalistycznego projektowania;
A dziafalnoii fotograficzna;
,{ dzialalno6i zwiqzana z tfumaczeniami;
'a' pozostala dzialalnosi profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
A wypo2yczanie i dzier2awa sprzqtu rekreacyjnego i sportowego;
A wypo2yczanie kaset wideo, plyt CD, DVD itp.;
A wypo2yczanie idzier2awa pozostalych artykul6w u2ytku osobistego i domowego;
A wynajem idzier2awa maszyn i urzqdzer,r biurowych, wtqczaiqc komputery;
A wynajem i dzier2awa pozostatych maszyn, urzqdzeri oraz d6br materialnych, gdzie indziej

niesklasyfikowane;
A dzialalno6i zwiqzana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik6w;
a dzialalnoSi agencji pracy tymczasowej;
A pozostala dzialalnoSi zwiqzana z udostqpnianiem pracownik6w;
A dzialalno6i pilot6w wycieczek i przewodnik6w turystycznych;
A dzialalnoSi w zakresie informacji turystycznej;
A pozostala dziatalnoSi uslugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
A pozostalesprzqtanie;
'a dzialalnosi pomocnicza zwiqzana z utrzymaniem porzqdku w budynkach;
'a' niespecjalistyczne sprzEtanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych;
A wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokument6w i pozostafa specjalistyczna

dzialalno6i wspomagajqca prowadzenie biura;
A dzialalnoSi zwiqzana z organizaciq targ6w, wystaw i kongres6w;
A pozostafa dzialalno6i wspomagajqca prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana;
A pozaszkolne formy edukacjisportowej orazzajg(,sportowych i rekreacyjnych;
A pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
A nauka jqzyk6w obcych;
a' pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
A dzialalnoSi wspomagajqca edukacjq;
A pomoc spofeczna bez zakwaterowania dla os6b w podeszlym wieku i os6b

niepefnosprawnych;
A opieka dzienna nad dzieimi;
A pozostafa pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
A dzialalno5ibibl iotek;
A dziafalnoii archiw6w;
A pozostafa dziafalno6i rozrywkowa i rekreacyjna;
A dzialalno6i organizacji komercyjnych i pracodawc6w;
-{ dzialalno5i organizacji profesjonalnych;
A naprawa i konserwacja elektronicznego sprzqtu powszechnego u2ytku;
A naprawa i konserwacja urzqdzeri gospodarstwa domowego oraz sprzqtu u2ytku domowego i

ogrodniczego;
A naprawa pozostafych artykul6w u2ytku osobistego idomowego;
A dzialalnoSi uslugowa zwiqzana z poprawq kondycji fizycznej;
A pozostala dzialalno6i uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wyiej wymieniony katalog nie posiada charakteru zamkniqtego.
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L Zmiana statutu mo2e by6 dokonana przezZarzqd, w obecnoSciwszystkich czlonk6w Tarzqdu,

uchwatq podjqtq jednomy6lnie.
2. Zmiana statutu mo2e dotyczyi r6wnie2 zmian cel6w Fundacji.

827
1. Fundacja ulega likwidacjiw razie osiqgniqcia cel6w, dla kt6rych zostafa ustanowiona lub w

razie wyczerpania Srodk6w finansowych i majqtku Fundacji.
2. Decyzjq o likwidacji Fundacji podejmuje Tarzqd, uchwafq podjqtq jednomy5lnie w obecnoSci

wszystkich czlonk6w organu, przy czym uchwala musiwskazywai pow6d likwidacji.
3. Likwidatoramisq czlonkowie Zarzqdu, chyba 2eZarzqd wyznaczy innych likwidator6w.
4. Zarzqd decyduje o przeznaczeniu majqtku fundacji, uchwafq podjqtq jednomySlnie, w

obecno6ci wszystkich czlonk6w organu. Srodki majqtkowe pozostafe po likwidacji Fundacji
nafe2y przekazai mocq uchwaly Zarzqdu na rzecz dziafajqcych w RP organizacji o zbliZonych
celach.

5. Smieri Fundatora nie powoduje l ikwidacji  Fundacji .

ROZDZ|AI VTI
POSTANOWIENIA KONCOWE

s28
Wszystkie nieporuszone w Statucie, a wymagajqce rozpatrzenia sprawy, reguluje Zarz1d Fundacji
swoimi uchwalami, regulacjami wewnqtrznymi i ustaleniami dotyczqcymi spraw niecierpiqcych
zwloki.

Statut zostal przyjqty dnia: 19 marca 20L5 roku

p o d p i s a n o :  j / ^ . \ ,  l f t  I  \ /

Monika wv,o.r,[ffi$A'(n- u9*le- bfi/u

Tekst jednolity uwzglqdnia zmiany wprowadzone uchwalq Fundatora nr 3/2Ot5 z dnia 27.04.2OL5 r.
oraz uchwalq Fundatora nr 4/2O75 z dnia 29.04.2015 r.

t \ . /

Monina\ffio'Koura
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