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Nazwa,terendziafania,
siedziba
wladzicharakterprawny
51
Fundacja
Krasnolud",
zwanadalej Fundacjq,
,,Szalony
dzialana podstawieUstawyz dnia
6 kwietnia1984r. o fundacjach
postanowieri
oraz
niniejszego
statutu.
2. Fundacja
zostalaustanowiona
przezMonikqWysockq-Kawa,
zwanadalejFundatorem,
aktem
notarialnym
Repertorium
- El2biete
A nr 2It2/20L5 sporzqdzonym
przeznotariusza
Brewkq
w Kancelarii
Notarialnej
w olsztynie,
ul. Kopernika
L/1,10-510olsztyn,dnia19 marca2OL5
roku.
t'

9z
1. Siedzibq
Fundacjijest
miastoOlsztyn.
2. Terenemdzialaniajest obszarRzeczypospolitej
Polskiej,a 1ryszczeg6lno5ci
wojew6dztwa
warmidsko-mazurskiego.
Fundacjamo2edzialai r6wnie2pozagranicamiRzeczypospolitej
Polskiej.
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L. Fundacjaposiadaosobowo5iprawnq.
2. CzastrwaniaFundacjijest
nieoznaczony.
3. Nadz6rnad Fundacjqsprawujeministerwla6ciwyds. kultury i dziedzictwanarodowego.

$q
L. Fundacjamo2euzyskadstatusorganizacji
pozarzqdowej
prowadzqcej
dzialalno$ipo2ytku
publicznego
zgodniez art.22 ust.2 ustawyz dnia24 kwietnia2003r. o dziatalno6ci
poiytku
publicznego
i o wolontariacie
po spelnieniu
wymagari
okreSlonych
w w/w ustawie(ustawao
po2ytku
dzialalnoSci
publicznego)
(Dz.U.
2003r. Nr96 poz.873).

Ss
1. Fundacja
u2ywapieczqtek
z danymiidentyfikacyjnymi
Fundacji.
2' Fundacja
mo2eustanawiaicertyfikaty,
( je wrazz
odznaki,medalehonorowei przyznawa
innyminagrodamii wyrd2nieniami
osobomfizycznym
i prawnymzaslu2onym
dla Fundacji,
przyczyniajqcym
siqdo realizacji
cel6wFundacji.
3. NazwaFundacji
mo2ebyi tlumaczona
najqzykiobce.
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Fundacjamo2e byi czfonkiemkrajowychi miqdzynarodowych
organizacjio tym samym lub
podobnym
profiludzialalnoSci,
na podstawie
uchwalyZarzqdu.

Sz
1. Fundacja
opieraswojqdziafalno6i
na pracyczlonk6w
pracownik6w
Zarzqdu,
i wolontariuszy.
2. Fundacja
mo2ezlecaiokre5lone
zadania
innympodmiotom.
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CeleiSrodkidzialania
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CelemFundacjijest popieraniewszechstronnego
rozwojuspofeczefistwa
polskiego,
a zwfaszcza
dzialalnoSci
spolecznej,
informacyjnej,
kulturalnej,
naukoweji oSwiatowej
na rzeczrozwojurynkui
propagowanie
demokracji
w Polsce,
akcjispolecznych
i ideiwolontariatu,
wspieranie
ochronyd6br
kultury.
$g
Fundacja
bqdzierealizowaiswojecelepoprzez:
1. Inspirowanie,
wspomaganie
i koordynacjq
wszelkich
dzialafizwiqzanych
z modelarstwem,
gramibitewnymi,
planszowymi
i stolikowymi.
2. Promocjq
rekreacji,
sportuiturystyki.
3. Prowadzenie
istalewzbogacanie
centruminformacyjnego
iarchiwumpoturniejowego.
4. Organizowanie
i finansowanie
imprezturniejowych,
towarzyskich
i sportowo-rekreacyjnych
orazinteraktywnych.
5. Organizowanie
zajqi pozaszkolnych
przejawiajqcej
dla mlodzie2y
trudno3ciw nauce,dom6w
kulturyorazSwietlicdla dzieciwymagajqcej
szczeg6lnej
troski,jak i dla dzieciw szkolach
podstawowych
i gimnazjach.
6. Opracowywanie
i realizacjqwlasnychprogram6wautorskichoraz wspomaganie
innych
program6w
autorskich.
7. Wsp6lpracq
z organizacjami,
fundacjami,
instytucjami
i firmamizajmujqcymi
siq podobnq
InoSciq
dziala
i samorzqdami
lokalnymi
pozarzqdowymi.
orazorganizacjami
8. Czlonkostwow organizacjach
zrzeszajqcych
fundacje polskie i zagraniczne,
o celach
statutowych
zbie2nych
lubto2samych
z celamiFundacji.
9. Tworzenie
funduszu
stypendialnego
dladziecii mfodzie2y.
pafstwem
polskim
l0.Wsp6ldziafanie
z
dladobraczlowieka
idobrawsp6lnego.
Ll".Zachqcanie
do spqdzania
wolnego
czasu
w gronierodziny
i znajomych.
l2.Doradztwo
prowadzenia
w zakresie
gospodarczej,
dzialalno6ci
zarzqdzania
i ekonomii.
13.EdukacjqEuropejskq
i wsp6tpracq
miqdzyna
rodowq.
L4.Pomoc
Polonii
i Polakom
zagranicq.
15.Dzialalno6(
na rzeczweteran6w,
kombatant6w
i os6brepresjonowanych.
L6.Podnoszenie
kwalifikacji
czlonk6wZarzqdu,pracownik6w,
podopiecznych
i wolontariuszy
Fundacji.
17.Wsp6lprace
zeSrodkami
przekazu
masowego
orazSrodowiskiem
biznesu.
l8.Organizacjq
wystaw,odczyt6w,
konsultacji
i innychtegotypudzialari.
19.Prowadzen
ie innychdziala
6 sprzyjajqcych
realizacjicel6wstatutowych.
20.Nadawanie
znaku,,Przyjaciel
Szalonego
Krasnoluda"
orazprzyznawanie
nagr6di wyr62niei
dla os6bfizycznych
i prawnychorazjednosteknie posiadajqcych
prawnej,kt6re
osobowo6ci
w spos6bszczeg6lny
dzialajq
na rzeczrealizacji
cel6wFundacji.

ROZDZ|AL
ill
OrganyFundacji
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L . O r g a n a mFi u n d a c j i s q :
a. ZarzqdFundacji,zwanydalejZarzqdem
b. RadaFundacji,kt6ra mo2ezostai powofanaprzezFundatora.
S11
Zarzqdskfadasiq z dw6ch do piqciu czfonk6w,w tym prezesaZarzqdu.
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1. zarzqdkierujedzialalnoSciq
Fundacji
i reprezentuje
iq nazewnEtrz.
2. Ka2dy
czlonek
Zarzqdu
mapraworeprezentowai
Fundacjq
samodzielnie.
3. Zarzqddokonujepodzialuczynno6ci
miqdzyswoichczlonk6ww sprawachniewymagajqcych
kolektywnego
dziatania.
4. Ka2dyczlonekZarzqduma obowiqzekpoinformowaipozostatychcztonk6worganu o
podejmowanych
dzialaniach,
w tym w szczeg6lnoSci
o powolaniupelnomocnika.
913
Ka2dyczlonekZarzqdu
odpowiadaprzedpozostatymi
czlonkami
organuza dziafania
prowadzone
na
szkodqFundacji.
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L.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
5.

Pierwszy
skfadZarzqdu
powolujeFundator.
Fundator
mo2ezostaipowotany
do Zarzqdu.
Czfonkowie
Zarzqdu
sqpowofywani
naczasnieokre5lony.
MandatczlonkaZarzqdu
wygasaz powodu:
zlo2eniapisemnejrezygnacji
Zarzqdowi,
utratyprawobywatelskich,
prawomocnym
skazania
wyrokiemsqduzaprzestqpstwo
popefnione
z winyumy6lnej,
Smierci
czlonka.
Fundatormo2eodwolai czlonkaZarzqduw przypadku
utratyzaufaniado danegoczlonka
Zarzqdu'W przypadkuodwolaniadanegoczfonkaZarzqdu,Fundatorpowolujena jego
miejscenowegoczlonkaZarzqdu.
6' W przypadkuwyga5niqciamandatu czlonka Zarzqdupozostaliczlonkowiedokonujq
uzupetnienia
skfaduZarz4du,
kt6remusizostaizaakceptowane
przezFundatora.
7. Czlonkowie
razwybranido Zarzqdu
mogEzostaiwybranido tegoorganuponownie.

s1s

1. Posiedzenia
Tarzqduodbywajqsiq w miarq potrzeb,nie rzadziejjednak nii raz na trzy
miesiqce.
2 . Posiedzenia
Tarzqduzwoluje prezeszarzqdu,przesyraiqcinformaciqo terminie pocztq
elektronicznQ,
a w przypadku
brakutakiejmo2liwoSci
listempoleconym
na co najmniej3 dni
przedplanowanym
spotkaniem.
3 . o posiedzeniu
muszqzostaipoinformowani
wszyscy
czronkowie
zarzqdu.
916
1 . Uchwatyzarzqduzapadaiqzwykfqwiqkszo$ciq
gros6ww obecno5cico najmniejpolowy

o96lnejliczbyczfonk6w
organu,o ileStatutniestanowiinaczej.
2 . w przypadku
r6wnegorozlo2enia
glos6wdecyduje
glosprezesa
zarzqdu.
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L . Ze wzglqd6worganizacyjnych
i ekonomicznych
czlonkowieZarzqduFundacjimogq byi

r6wnocze6nie
pracownikami
pracujqcymi
biuraFundacji,
na podstawie
um6wo pracqlub
um6wcywilno-prawnych,
zawieranych
naczaspelnienia
przeznichfunkcjiczlonk6wZarzqdu.
2 . Wynagrodzenie
cztonkdwi pracownik6w
jest wyplacanez wypracowanych
biuraFundacji
5rodk6w,
beznaruszania
zasob6w
finansowych
przekazywanych
przezFundatora.
3 . Warunkipracyi placypracownik6w
Fundacjiokre6la
Zarzqd.
$18
L Fundatordla ufatwieniarealizacji
cel6wstatutowych
Fundacjimo2epowolaisamodzielnie

lub nawniosekZarzEdu
RadqFundacji.
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2. Rada Fundacjijest organemokreSlajqcym
o96lne kierunkidzialaniaFundacjioraz
sprawujqcym
nadz6ri kontrolqnaddzialalno6ciq
Fundacji.
3. W skladRadyFundacji
mo2ewchodziiod trzechdo piqciuos6b.
4. CzlonkiemRady Fundacjinie mo2e byi osoba skazanaprawomocnymwyrokiemza
przestqpstwo
publicznego
umy6lne
Scigane
z oskar2enia
lub przestqpstwo
skarbowe.
RadyFundacjinie mogq byi jednoczeSnie
5. Czlonkowie
czlonkamiZarzqdu,pozostawaiz
czlonkamiZarzqduw zwiqzkumal2edskim,
we wsp6lnympo2yciu,ani te2 w stosunku
pokrewieristwa,
powinowactwa
lub podlegloSci
z tytuluzatrudnienia.
6. Czlonkostwo
w Radzie
Fundacji
wygasanaskutek:
a) dobrowolnego
pisemnie
wystqpienia,
zgloszonego
do Przewodniczqcego
RadyFundacji,
b) utratyprawobywatelskich,
prawomocnym
c) skazania
wyrokiemsqduzaprzestqpstwo
popefnione
z winyumy5lnej,
d) Smierci
czlonka.
7. Odwofanie
czlonkaRadyFundacji
mo2enastqpiiw przypadku
utratyzaufania
do danego
RadyFundacji.
czlonka
Odwofania
dokonuje
Fundator
samodzielnie
lubnawniosek
Tarzqdu.

1.
a)
b)
c)
d)
e)

91e
DozadaiRadyFundacji
nale2y:
uchwalanie
nawniosekZarzqdu
kierunk6w
i program6w
dzialania
Fundacji,
sprawowanie
bie2qcego
nadzoru
i kontrolinaddzialalnoSciq
Fundacji,
rozpatrywanie
rocznych
sprawozdari
Zarzqdu
Fundacji,
zatwierdzanie
sprawozdania
finansowego
Fundacji,
opiniowanie
innychsprawwnioskowanych
przezZarzqd.

920
1. RadaFundacjiwybieraze swegogrona Przewodniczqcego,
ZastqpcqPrzewodniczqcego
i
Sekretarza
Rady.
2. Przewodniczqcy
RadyFundacji
zwolujeposiedzenia
RadyFundacji
z wfasnejinicjatywy
lub na
wniosekco najmniejdw6ch czlonk6wRadyFundacji,przesylajqc
informacjqo terminie,
miejscui porzqdku
obradpocztEelektronicznQ,
a w przypadku
brakutakiejmo2liwo5ci
listem
poleconym
naco najmniej
3 dniprzedplanowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniuRady FundacjimuszEzostai poinformowaniwszyscyczlonkowieRady
Fundacji.
4. W posiedzeniach
RadyFundacji
uczestniczy
Prezes
przezniegoinny
Tarzqdu
lub wyznaczony
czlonekZarzqdu.
5. RadaFundacji
zbierasiqco najmniej
razw roku.
6. RadaFundacjipodejmujedecyzjew formie uchwatzwyklqwiqkszoSciq
gtos6w.W razie
rownejliczbyglos6wdecyduje
glosPrzewodniczqcego
Rady.
S21
Zabrania
siq:
po2yczek
a) udzielania
lubzabezpieczania
zobowiqzaf
majqtkiem
organizacji
w stosunku
do jej
czlonk6w,
czfonk6w
organ6wlub pracownik6w
orazos6b,z kt6rymiczlonkowie,
czlonkowie
organ6worazpracownicy
pozostajq
organizacji
w zwiqzku
mal2eriskim,
we wsp6lnympo2yciu
pokrewiefistwa
albo w stosunku
lub powinowactwa
w linii prostej,pokrewiefstwalub
powinowactwa
w liniibocznejdo drugiego
stopniaalbosqzwiqzani
z tytulu przysposobienia,
opiekilubkurateli,
zwanych
dalej,,osobami
bliskimi",
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b) przekazywania
ich majqtkuna rzeczich czfonk6w,
czlonk6worgan6wlub pracownik6w
oraz
ichos6bbliskich,
na zasadach
innychni2w stosunku
do os6btrzecich,
je2eli
w szczegdlnoSci,
przekazanie
to nastqpuje
bezplatnie
lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania
majqtkuna rzeczczlonk6w,
czlonk6worgan6wlub pracownik6w
orazich
os6bbliskichna zasadach
innychni2w stosunku
do os6btrzecich,
chyba2eto wykorzystanie
bezpo5rednio
wynikaz celustatutowego,
d ) zakuputowar6w lub uslugod podmiot6w,w kt6rychuczestniczq
cztonkowie
organizacji,
jej organ6wlub pracownicy
czfonkowie
oraz ich os6b bliskich,na zasadach
innychni2 w
stosunku
do os6btrzecichlub po cenachwy2szych
ni2rynkowe.

ROZDZIAIIV
Majqtek i funduszeFundacji
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1. Majqtekfundacjistanowifunduszzalo2ycielski
w wysoko6ci
(piqi tysiqcyzfotych)
5000,00.-zf
orazinneskladnikimajqtkowenabyteprzezFundacjq
w toku dzialania.
Kwota1OO0
zl (tysiqc
zfotych)
funduszu
jest przeznaczona
zafo2ycielskiego
nadziafalnoSi
gospodarczq.
2. MajqtekFundacji
pochodzi
w szczeg6lnoSci
z:
a) dotacji;
b) subwencji;
c) dochod6w
zezbi6reki imprezpublicznych;
d) Srodk6w
otrzymanych
od sponsor6w;
e) darowizn;
f) zapis6w;
g) spadk6w;
h) dochod6wz charytatywnych
SMS6w;
i) dochod6wz majqtkuFundacji;
j) odsetekbankowych;
k) dzialalnoSci
gospodarczej
prowadzonej
przezFundacjq;
ll 1%podatkudochodowego
od os6bfizycznych;
m)statutowejdzialalno5ci
odplatnej.
3. Fundusze
przeznacza
uzyskane
siqna realizaciq
cel6wstatutowych.
4. Dochody
z dzialalno6ci
gospodarczej
Fundacji
slu2qrealizacji
cel6wstatutowych.
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7. MajqtkiemFundacji
gospodaruje
Zarzqd.
2. O6wiadczenia
woli w imieniuFundacji
dotyczqce
majqtkuFundacji
powy2ejkwoty50000,00
zf
(piqidziesiqciu
tysiqcyzfotych)skfadajq
dwajczlonkowie
Zarzqdu.
3. Wa2noSi
o$wiadczenia
woli dotyczqcego
majqtkuFundacji,
skladanego
przezpelnomocnika,
wymaga pisemnego potwierdzeniaczlonka Tarzqdu.Termin zlo2enia pisemnego
potwierdzenia
wynosijedenmiesiqc.

924
Rok obrachunkowy
Fundacjijest zgodnyz rokiemkalendarzowym,
pierwszyrok dzialania
stowarzyszenia
kofczysiq31.12.20L5.
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Dzialalno56gospodarcza

s2s
7. Fundacja
moie prowadziidzialalnoSi
gospodarczq
na og6lnychzasadach,
okreSlonych
w
przepisach.
odrqbnych
2. Fundacjaprowadzidzialalnoiigospodarczq
wylqczniew rozmiarachslu2qcych
realizacji
cel6wstatutowych.
3. Fundacja
mo2eprowadziidziafalnosi
gospoda
rczE,
w nastQpujqcych
obszarach:
A produkcja
piSmiennych,
artykul6w
A produkcja
pozostalych
wyrob6wz papieruitektury;
.4. pozostale
drukowanie;
A dzialalno$i
uslugowa
zwiqzana
z przygotowywaniem
do druku;
a reprodukcja
zapisanych
no5nik6w
informacji;
-4. naprawai konserwacja
maszyn;
A pozostata
prowadzona
sprzeda2
detaliczna
w niewyspecjalizowanych
sklepach;
A sprzeda2
prowadzona
detaliczna
ksiq2ek
w wyspecjalizowanych
sklepach;
A sprzeda2detalicznagazet i artykuf6wpi6miennych
prowadzonaw wyspecjalizowanych
sklepach;
A sprzeda2
gieri zabawek
prowadzona
detaliczna
w wyspecjalizowanych
sklepach;
A sprzeda2
pozostatych
detaliczna
nowychwyrob6wprowadzona
w specjalizowanych
sklepach;
A sprzeda2
detalicznawyrob6wtekstylnych,odzie2y,
prowadzona
obuwia
na straganach
i
targowiskach;
'a sprzeda2
pozostalych
detaliczna
wyrob6wprowadzona
na straganach
i targowiskach;
A sprzeda2
prowadzona
detaliczna
przezdomysprzeda2y
wysylkowej
lub Internet;
a pozostala
prowadzona
sprzeda2
pozasieciqsklepowq,
detaliczna
straganami
i targowiskami;
A restauracje
gastronomiczne;
i innestaleplac6wki
,{ ruchome
plac6wki
gastronomiczne;
A przygotowywanie
i dostarczanie
2ywno6ci
dlaodbiorc6wzewnetrznych
(catering);
j. wydawanie
wykaz6worazlist(np.adresowych,
telefonicznych);
a wydawanie
gaze|
A wydawanie
czasopism
periodyk6w;
i pozostatych
a pozostata
dzialalnoSiwydawnicza;
A dzialalnosi
zwiqzana
z produkcjq
film6w,nagrafiwideoi program6w
telewizyjnych;
'a' dzialalno6ipostprodukcyjna
zwiqzanaz filmami, nagraniamiwideo i programami
telewizyjnymi;
a dzialalnoSi
zwiqzana
z dystrybucjq
film6w,nagraiwideoi program6w
telewizyjnych;
A dzialalno5i
zwiqzana
z projekcjq
filmdw;
A dzialalno6i
w zakresie
nagraridZwiqkowych
i muzycznych;
A dziafalno6i
zwiqzana
z oprogramowaniem;
a dzialalnoSi
zwiqzana
z doradztwem
w zakresie
informatyki;
.4. dzialaf
no6izwiqza
naz zarzqdzaniem
urzqdzenia
mi informatycznymi;
A pozostala
dzialalnoSi
uslugowa
w zakresie
technologii
informatycznych
i komputerowych;
A przetwarzanie
danych;zarzqdzanie
stronamiinternetowymi
(hosting)
i podobnadziatalnoSi;
A dzialalno6i
portaliinternetowych;
.a dzialalnoiiagencjiinformacyjnych;
'a' pozostala
dzialalnoSi
uslugowa
w zakresie
gdzieindziejniesklasyfikowana;
informacji,
A wynajemi zarzqdzanie
nieruchomoSciami
wfasnymi
lubdzier2awionymi;
.A zarzqdzanie
nieruchomo6ciami
wykonywane
nazlecenie;
A dzialalno6i
rachunkowo
podatkowe;
ksiqgowa;
doradztwo
a stosunki
(publicrelations)
miqdzyludzkie
i komunikacja;
A pozostale
doradztwo
prowadzenia
w zakresie
gospodarczeji
dziatalno5ci
zarzqdzania;
.4. badania
i analizyzwiqzane
z jako3ciq
2ywno5ci;
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pozostale
badania
i analizy
techniczne;
badanianaukowei pracerozwojowe
w dziedzinie
naukspolecznych
i humanistycznych;
badanie
rynkuiopiniipublicznej;
po6rednictwo
w sprzeda2y
miejscanacelereklamowe
w mediachdrukowanych;
posrednictwo
w sprzeda2y
czasui miejscana cele reklamowew mediachelektronicznych
(tnternet);
A po6rednictwo
w sprzeda2y
czasui miejsca
nacelereklamowe
w pozostalych
mediach;
A dzialalno6i
w zakresie
specjalistycznego
projektowania;
A dziafalnoiifotograficzna;
,{ dzialalno6i
zwiqzana
z tfumaczeniami;
'a' pozostala
dzialalnosi
profesjonalna,
naukowai techniczna,
gdzieindziejniesklasyfikowana;
A wypo2yczanie
i dzier2awa
sprzqturekreacyjnego
i sportowego;
A wypo2yczanie
kasetwideo,plyt CD,DVDitp.;
A wypo2yczanie
idzier2awa
pozostalych
artykul6wu2ytkuosobistego
i domowego;
A wynajemidzier2awa
maszyni urzqdzer,r
biurowych,
wtqczaiqc
komputery;
A wynajemi dzier2awa
pozostatych
maszyn,urzqdzeri
oraz d6br materialnych,
gdzieindziej
niesklasyfikowane;
A dzialalno6i
zwiqzana
z wyszukiwaniem
miejscpracyi pozyskiwaniem
pracownik6w;
a dzialalnoSi
agencjipracytymczasowej;
A pozostala
dzialalnoSi
zwiqzana
z udostqpnianiem
pracownik6w;
A dzialalno6i
pilot6wwycieczek
i przewodnik6w
turystycznych;
A dzialalnoSi
w zakresie
informacji
turystycznej;
A pozostala
dziatalnoSi
uslugowa
w zakresie
rezerwacji,
gdzieindziejniesklasyfikowana;
A pozostalesprzqtanie;
'a dzialalnosi
pomocnicza
zwiqzana
z utrzymaniem
porzqdku
w budynkach;
'a' niespecjalistyczne
sprzEtanie
budynk6wi obiekt6wprzemyslowych;
A wykonywaniefotokopii, przygotowywaniedokument6w
i pozostafaspecjalistyczna
dzialalno6i
wspomagajqca
prowadzenie
biura;
A dzialalnoSi
zwiqzana
z organizaciq
targ6w,wystawi kongres6w;
A pozostafadzialalno6iwspomagajqca
prowadzenie
dzialalnoSci
gospodarczej,
gdzieindziej
niesklasyfikowana;
A pozaszkolne
formyedukacjisportowej
orazzajg(,sportowych
i rekreacyjnych;
A pozaszkolne
formyedukacji
artystycznej;
A naukajqzyk6wobcych;
a' pozostale
pozaszkolne
formyedukacji,
gdzieindziejniesklasyfikowane;
A dzialalnoSi
wspomagajqca
edukacjq;
A pomoc spofecznabez zakwaterowaniadla os6b
w podeszlym wieku i os6b
niepefnosprawnych;
A opiekadzienna
naddzieimi;
A pozostafa
pomocspoleczna
bezzakwaterowania,
gdzieindziejniesklasyfikowana;
A dzialalno5ibibliotek;
A dziafalnoiiarchiw6w;
A pozostafa
dziafalno6i
rozrywkowa
i rekreacyjna;
A dzialalno6i
organizacji
komercyjnych
i pracodawc6w;
-{ dzialalno5i
organizacji
profesjonalnych;
A naprawai konserwacja
elektronicznego
sprzqtupowszechnego
u2ytku;
A naprawai konserwacja
gospodarstwa
urzqdzeri
domowegoorazsprzqtuu2ytkudomowegoi
ogrodniczego;
A naprawapozostafych
artykul6wu2ytkuosobistego
idomowego;
A dzialalnoSi
uslugowa
zwiqzana
z poprawqkondycji
fizycznej;
A pozostala
dzialalno6i
uslugowa,
gdzieindziejniesklasyfikowana.
Wyiejwymieniony
katalognie posiada
charakteru
zamkniqtego.
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L

Zmianastatutumo2eby6dokonanaprzezZarzqd,
w obecnoSciwszystkich
czlonk6wTarzqdu,
jednomy6lnie.
podjqtq
uchwatq
2. Zmianastatutumo2edotyczyir6wnie2zmiancel6wFundacji.

827
1. Fundacja
ulegalikwidacjiwrazieosiqgniqcia
cel6w,dlakt6rychzostafaustanowiona
lubw
raziewyczerpania
Srodk6w
finansowych
i majqtkuFundacji.
2. Decyzjq
podejmujeTarzqd,
o likwidacjiFundacji
uchwafqpodjqtqjednomy5lnie
w obecnoSci
wszystkich
czlonk6w
organu,przyczymuchwalamusiwskazywai
pow6dlikwidacji.
3. Likwidatoramisq
czlonkowie
Zarzqdu,
chyba2eZarzqd
wyznaczy
innychlikwidator6w.
4. Zarzqddecydujeo przeznaczeniu
majqtkufundacji,uchwafqpodjqtqjednomySlnie,
w
obecno6ci
wszystkich
czlonk6worganu.Srodkimajqtkowepozostafe
po likwidacjiFundacji
nafe2yprzekazaimocquchwalyZarzqdu
na rzeczdziafajqcych
w RPorganizacji
o zbliZonych
celach.
5. SmieriFundatora
niepowoduje
likwidacji
Fundacji.

ROZDZ|AIVTI
POSTANOWIENIA
KONCOWE

s28
Wszystkie
nieporuszone
w Statucie,a wymagajqce
rozpatrzenia
sprawy,regulujeZarz1dFundacji
swoimi uchwalami,regulacjamiwewnqtrznymii ustaleniamidotyczqcymi
spraw niecierpiqcych
zwloki.

Statutzostalprzyjqtydnia:19 marca20L5roku
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Monika
wv,o.r,[ffi$A'(nTekstjednolity uwzglqdniazmianywprowadzoneuchwalqFundatoranr 3/2Ot5 z dnia 27.04.2OL5
r.
oraz uchwalqFundatoranr 4/2O75z dnia 29.04.2015r.
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Monina\ffio'Koura
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