
STATUT

FUNDACJT POD NAZWA

,,Slodziaki - Fundacja dla dzieci z cukrzycq"

Rozdzial 1. Postanowienia og6lne

s1
Fundacja pod n;aa tq ,,Slodziaki - Fundacja dla dzieci z cukrzyc{',

z\ntana dalej Fundacjq ustanowiona przez:

Urszulq MNynarczyk i Piotra Utratq arvanych dalej Fundatorami na

podstawie Aktu Notarialnego O6wiadczenia o ustanowieniu Fundacji

Rep. A nr 15444412016 sporzqdzonego w dniu 18 listopada 2016 r.

przed notariuszem Robertem Sielskim w Kancelarii Notarialnej przy ul.

Marszalkowskiej nr 55173 lok. 33 nastgpnie zmienionego Aktem

Notarialnym Rep. A nr 42012017 O6wiadczeniem o zmianie

O6wiadczenia o ustanowieniu Fundacji z dnia 16 stycznia 2017 r. przed

notariuszem Robertem Sielskim w Kancelarii Notarialnej przy ul.

Marszalkowskiej nr 55173 lok. 33 w Warszawie, dziaka na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991

r. Nr 46, poz. 243 ze zm) oraz postanowiefi niniejszego statutu.

s2
Fundacja posiada osobowo66 prawnq.

s3
Siedzibq Fundacji jest miasto stoleczne Warszawa

s4
Czas tnruania Fundacji jest nieograniczony.
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s5
1 . Fundacja dziala na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicq z

poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Dla wykonywania swych zadan statutowych Fundacja moZe tworzy6

stale lub czasowe placowki terenowe, posiadac oddziaty za granicq, a

takze przystqpowac do spolek i fundacji o podobnym zakresie

dziatania.

3. Fundacja mo2e dla celow wspotpracy z zagranicq poslugiwac siq

tlumaczeniem nazwy w wybranych jqzykach obcych.

s6
1. Fundacja posiada wtasne logo i uzywa pieczqci z napisem

wskazujqcym na jej nazwe, siedzibg oraz pieczqtek z danymi

identyfi kacyj nymi Fu ndacj i.

2. Fundacja mohe ustanawiac odznaki, medale honorowe, dyplomy i

przyznawac je wraz z innymi nagrodami i wyroznieniami, osobom

fizycznym i prawnym zaslulonym dla Fundacji.

3. Fundacja moze uZyczac swojego logo do oznaczania odpowiednio

opisanych dla cukrzykow produktow spozywczych.

4. Fundacja moze przyznawac certyfikaty.

5. Fundacja moZe recenzowac produkty i metody leczenia,

rekomendowa6 wprowad zanie produktow i metod leczenia,

recenzowa6 i wspierac dzialania firm komercyjnych zwiqzane z

ochronq zdrowia.

s7

6

Fundacja jest apolityczna.



s8
Nadzor nad FundacjE sprawuje [Vlinister Zdrowia.

Rozdzial 2. Gele i zasady dziaNania Fundacji

se
Celem Fundacji jest:

1) prowadzenie dziatalno6ci naukowej i edukacyjnej, atakZe dzialalno6ci

w zakresie propagowania wszelkich form zwiqzanych z edukacjq rodzin i

dzieci chorych na cukrzycg

2) poprawa jako6ci Zycia dzieci i mtodzieZy z cukrzycq.poprzez dzialania

prowadzqce do podnoszenia poziomu opieki medycznej .

s10
1. Fundaqa realizuje swoje cele przez:

a) inicjowanie i prowadzenie dzialan edukacyjnych rodzin i dzieci

chorych na cukrzycq, lakZe poprzez wspieranie dzialan

naukowych;

b) inicjowanie i prowadzenie dzialan edukacyjnych nauczycieli w

szkotach i przedszkolach w zakresie opieki dziennej nad dziecmi

chorymi na cukrzycq,

c) edukowanie zdrowych dzieci i ich rodzicow w zakresie zwiqzanym

z problematykq choroby cukrzycowej;

d) wypracowywanie instrumentow aktywnego oddziatywania na

likwidacjg barier utrudniajqcych wyrownywanie szans migdzy

dziecmi i mtodzieZqzdrowq, a dziecmi i mlodzielq chorq na
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cukrzyce, wystepowanie do stosownych wladz, instytucji araz

innych organizacji z opiniami i wnioskami w tej sprawie;

e) organizowanie spotkafi, warsztat6w, kursow, sympozj6w,

konferencji oraz prowadzenie innych dzialafi, w tym medialnych, a

zwlaszcza prowadzenie dziaNal no6ci wydawniczej, majqcej r6wnie2

na celu promowanie doSwiadczei i osiqgnig6 Fundacji;

0 organizowanie wydarzefi promocji zdrowia zwiqzanych z cukrzycq,

tak2e wydarzerl sportowych i innych wydarzef integrujqcych dzieci

zdrowe i z cukrzyc4

g) przeprowadzanie dzialafi w urzgdach pafstwowych i Narodowym

Funduszu Zdrowia majqcych na celu poprawe prawa, regulacji,

uprawnief i ulatwienie i poprawg jakoSci Zycia pacjentom z

cukrzycq;

h) organizaqa grup wsparcia rodzicow i dzieci zcukrzyc4

i) organizacjg edukacji w zakresie wszystkich elementow choroby

cukrzycowej przy wykorzystaniu wszystkich dostqpnych form i

poziom6w ksztatcenia oraz doskonalenie zawodowego, w tym

edukowanie przedszkoli, szkot w zakresie opieki dziennej nad

dziecmi i mlodzie2q chorq na cukrzycq;

j) zakup sprzqtu diagnostycznego oraz zakup innych urzqdzen

po prawi ajqcych komfort pacje nt6w;

k) zakup lekow i Srodkow medycznych oraz zakup innych urzqdzeft

poprawi aj4cych komfort pacjentow;

1) udzielanie wsparcia (takze finansowego i rzeczowego, stypendia)

dla dzieci lub grup dzieci z cukrzycq celem poprawy opieki nad

nimi i jako6ci ich 2ycia;

m) pomoc plac6wkom slu2by zdrowia zajmujqcym siq dziecmi z

cukrzyc4 celem poprawy jakoSci 2ycia pacjent6w ipodnoszenia

/1-/- ,(
8



jako6ci opieki, tak2e wprowadzanie innowacji w leczeniu i opiece

nad dziecmi z cukrzycE, w tym remont sal;

n) prowadzenie badan nad problematykq nowych osiqgniq6

medycyny w zakresie nowych rozwiqzan w leczeniu choroby

cukrzycowej;

o) propagowanie nowych osiqgniq6 medycznych w zakresie leczenia

choroby cukrzycowej;

p) inicjowanie dzialan charytatywnych, w tym glownie pomocy

materialnej dla dzieci i mtodzie2y z obszarow chorych na cukrzycq;

q) organizowanie koncertow i przedstawieri teatralno -muzycznych;

r) wsp6lpraca z organizacjami, instytucjami i fundacjami;

s) podejmowanie przedsigwzigc integrujqcych sympatykow i

organizacji partnerskich Fundacji, wokol wspolnych zadan',

t) propagowanie wiedzy o cukrzycy i prezentowanie przystgpnych

informacji na stronie www;

u) propagowanie najnowszych osiqgniqc zwiqzanych z leczeniem i

p rofi la ktykq cu krzycy.

2. Dzialalno6c, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

finansowana bqdzie ze Srodkow Fundacji.

Rozdzial 3. Majqtek i finanse

s 11

1. tMajqtek Fundacji stanowiq fundusz zalo?ycielski w kwocie 2000,00 zt

(dwa tysiqce ztotych) wymieniony w akcie notarialnym jej

ustanowienia oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundacjg w

toku jej dzialania.
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2. Na dziatalnoSc gospodarczq Fundacji przeznaczana jest z funduszu

zalo?ycielskiego kwota 1000,00 zl (jeden tysiqc zlotych).

3. Majqtkiem Fundacji zarzqdza jejZarzqd.

s 12

Dochody Fundacji pochodzq z:

1) darowizn, spadkow, zapisow;

2) dotacji isubwencji osob prawnych;

3) dywidend i zyskow z akcji i udziatow;

4) dochodow z majqtku Fundacji;

5) grantow i funduszy celowych;

6) dochodow z odsetek bankowych;

7) dochodow z dziatalno6ci gospodarczej

s 13

a. Dochody pochodzqce z dotacji, subwencji, darowizn, spadkow i

zapis6w, moge byc u2yte na realizacjg cel6w Fundacji tylko z
poszanowaniem woli donatorow lub ich spadkobiercow .

b. W sprawach przyjqcia darowizn i dziedziczenia o6wiadczenia

wymagane przepisami prawa sklada Zarzqd Fundacji.

c. W przypadku powotania Fundacji do dziedziczenia jq Zarzqd sklada

o6wiadczenie o przyjqciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

s14
1. tVlajqtek Fundacji i uzyskiwane z niego dochody, a takle dochody z

dzialalno5ci gospodarczej Fundacji , przeznaczane sq wytEcznie na

realizacjq celow statutowych.

2. Zabrania siq:
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1) udzielania po?yczek lub zabezpieczenia zobowiqzafi majqtkiem

Fundacji w stosunku do czlonk6w jej organow lub pracownikow oraz

osob, z ktorymi pracownicy pozostajq w zwiqzku matzefiskim albo w

stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

albo sq zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych

dalej,,osobami bliskimi",

2) przekazywania majqtku na rzecz cztonkow organow Fundacji lub

pracownik6w Fundacji oraz ich osob bliskich, na zasadach innych ni2

w stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lno6ci jeZeli przekazanie to

nastqpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majqtku na rzecz czlonkow organow Fundacji lub jej

pracownikow oraz ich osob bliskich na zasadach innych niZ w

stosunku do osob trzecich, chyba Ze to wykorzystanie bezpo6rednio

wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczegolnych zasadach towarow lub uslug od podmiotow,

w ktorych uczestniczq czlonkowie organ6w Fundacji lub pracownicy

oraz ich os6b bliskich.

s 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkg finansowq i ksiggi rachunkowe na

zasadach okreSlonych odrqbnymi przepisami.

2. W ksiggach rachunkowych Fundacji dziatalnoSc gospodarcza jest

wyodrqbniona od dzialalno6ci statutowej.
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Rozdzial4. Organy Fundacji i nadzor wewnqtrzny

s16
Organami Fundacji s4
1) Rada Fundacji,

2) Zarzqd Fundacji.

Rozdzial 4a. Rada Fundacji

s 17

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniujqcym Fundacji.

2. Rada Fundacji sklada sie z trzech, ale nie wigcej ni| dziesiqciu,

czlonkow powotywanych na 3-letniq kadencjq.

3. Cztonkowie Rady Fundacji sE powolywani i odwotywani przez

Fundatorow na wsp6lna kadencjg na okres 3 lat i mogq byd wybrani

ponownie

4. Rada Fundacji wybiera Sekretarza.

5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji nowej kadencji Rada

Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego.

6. l/andat Czlonka Rady Fundacji powolanego przed up{ywem danej

kadencji Rady Fundacji wygasa r6wnoczeSnie z wygaSnigciem

mandatu pozostatych cztonk6w Rady Fundacji.

7. Odwolanie czlonka Rady, mo2e nastqpi6 w wyniku uchwaly przez

czlonkow Rady Fundacji. Fundatorzy nie moge byc w ten sposob

pozbawieni czlonkostwa w Radzie Fundacji.

8. Czlonkostwo w Radzie Fundacji ustaje takze w przypadku pisemnej

rezygnacji z czlonkostwa lub Smierci czlonka Rady.
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9. Czlonkowie Rady Fundacji nie mogq byc cztonkami Zarzqdu Fundacji

ani pozostawa6 z nimi w stosunku pokrewiefstwa, powinowactwa lub

podleglo6ci z tytulu zatrudnienia oraz nie mogq by6 zwiqzani z

Fundacjq stosunkiem pracy.

l0.Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo z winy umy6lnej

stanowi nieusuwalnq przeszkodq w wyborze na czlonka Rady araz

pozbawia czlonkostwa w Radzie.

11.W razie powoNania czlonka Rady Fundacji, za jego zgodq,, do Zarzqdu

Fundacji lub nawiqzania przez czlonka Rady Fundacji stosunku pracy

z Fundacjq - czlonkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega

zawieszeniu, odpowiednio na czas pelnienia funkcji lub truvania

stosunku pracy.

l2.Przewodniczqcy Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na

zewnqtrz oraz zwoluje i przewodniczy zebraniom Rady.

l3.Przewodniczqcy Rady moze przekazae innemu czlonkowi swoje

uprawnienia na okre6lony czas lub w okre6lonym zakresie.

l{.Czlonkowie Rady Fundacji nie pobierajq wynagrodzenia za udzial w

pracach tego organu, mogE jednak w uzasadnionych przypadkach,

domaga6 sie zwrotu poniesionych wydatk6w zutiqzanych z tq

dzialalno6ciq.

s18
1. Rada Fundacji zbiera sie co najmniej raz w roku i dziala wedlug

uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Radq Fundacji zwotuje Przewodniczqcy Rady z wtasnej inicjatywy

albo na wniosek czlonka Rady lub Zarzqdu. Po otrzymaniu wniosku

Przewodniczqcy zwoluje posiedzenie w najblizszym mo2liwym

t
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terminie, jesli wnioskodawca nie wskazat pozniejszego terminu

posiedzenia.

3. Na posiedzenie Przewod niczqcy zaprasza, informujqc o
proponowanym porzqdku obrad, cztonkow Rady, Zarzqdu i

petnomocn i kow F u ndacji.

4. Porzqdek obrad proponowany przez Przewodniczqcego moze byc

rozszerzony uchwatq Rady.

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwal, zwyklq

wiqkszo6ciq glosow, w obecno6ci co najmniej potowy jej czlonkow. W

razie rownej liezby gtosow decyduje gtos Przewodniczqcego. W

uzasadnionych sytuacjach istnieje mozliwo6c podjqcia uchwaly w

trybie pisemnym obiegowym. Uchwala jest walna, jezeli wszyscy

czlonkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o tre6ci projektu

uchwaty i uchwala zostata podpisana przez co najmniej polowq jej

czlonkow, w tym Przewodniczqcego. Podejmowanie uchwat w trybie

pisemnym nie dotyczy wyboru Przewodniczqcego Rady Fundacji oraz

odwolywania tych osob. Bezwzglqdnej wiqkszo6ci gtosow, w

obecno6ci co najmniej potowy czlonkow Rady, wymagajq uchwaty

dotyczqce:

a. powolania cztonkow Rady Fundacji na miejsce osob, ktore

przestaty pelnic tg funkcjq lub dla rozszerzenia sktadu Rady,

b. powolania i odwotania Prezesa i czlonkow Zarzqdu.

c. zmiany Statutu Fundacji, polqczenia z innq fundacjq i likwidacji

Fundacji.

6. Z posiedzenia Rady sporzqdza sie protokot, kt6ry podpisujq

Przewodniczqcy i Sekretarz. Protokol przedstawia si? Radzie do

zatwierd zenia na najblizszym posiedzeniu.
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s 1e

Do zadan Rady nale?y.

1. powolywanie i odwotywanie Prezesa i cztonkow Zarzqdu,

2. ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarzqdu i wynagrodzenia dla

cztonkow Zarzqdu.

3. uchwalanie zalecefi, co do kierunkow dziatalno6ci Fundacji,

4. ocena pracy Zarzqdu, przyjmowanie corocznych sprawozdan z

dzialalnoSci Zarzqdu i udzielanie czlonkom Zarzqdu absolutorium,

5. kontrolowa n ie biezqcej d ziala I no ilci Zarzqdu,

6. ocena programu dzialaniaZarzqdu na rokprzyszly,

7. nadzor nad dziatalno6ciq Fundacji,

8. przeprowadzanie przez oddelegowanych cztonkow Rady lub przez

osoby powolane w tym celu przez Radg inspekcji gospodarki Fundacji

i kontroli ksiqg rachunkowych.

9. podejmowanie z wtasnej inicjatywy lub na wniosekZarzqdu decyzji

o zmianie statutu, polqczeniu z innq Fundacjq lub o likwidacji

Fundacji,

10. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji.

1 l .zatwierdzan ie Reg u lam inu Zarzqdu

s20
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadanjest uprawniona do:

a. Zqdania od Zarzqdu Fundacji przedstawienia wszelkich

dokumentow dotyczqcych dziatalno6ci Fundacji,

b. zqdania od Zarzqdu i pracownikow Fundacji sprawozdah i

wyjaSnieri,

c. dokonywania rewizji majqtku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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RozdziaN 4b. Zarzqd Fundacji

s21
1 . Zarzqd Fundacji sklada sig od dwoch do pigciu os6b powolywanych

przez Radg Fundacji.

2. Rada Fundacji powoluje Prezesa Zarzqdu.

3. Cztonkow pienuszego sktadu Zarzqdu i Prezesa Zarzqdu powotujq

Fundatorzy.

4. Zarzqd powotywany jest na wspolnq trzyletniE kadencjq. Je2eli z

uplywem kadencji nowy sktad osobowy Zarzqdu nie jest powotany,

dotychczasowy Zarzqd petni wszystkie funkcje do chwili objqcia ich

przez nowy Zarzqd. W razie zmian w sktadzie Zarzqdu w ciqgu

kadencji okres pelnienia funkcji przez nowo powolanych cztonkow

kohczy siq z uplywem kadencji catego Zarzqdu.

5. Funkcjq cztonka Zarzqdu mozna petnic przez wiqcej ni? jednq

kadencjg.

s22
1. Czlonkostwo w Zarzqdzie wygasa na skutek odwotania lub Smierci.

Odwotanie moze nastqpic takZe na skutek zrzeczenia sig czlonkostwa

bqd2 dlugotnrvatej choroby uniemozliwiajqcej udzial w pracach

Zarzqdu.

2. Rada Fundacji moze odwolac czlonka Zarzqdu lub caly Zarzqd w

kazdym czasie, w szczegolno6ci, jezeli narusza on prawo lub

niniejszy statut albo dziala na szkodq Fundacji.
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3. W razie potrzeby Rada mo2e tymczasowo powierzy6 pelnienie

obowiqzk6w Prezesa Fundacji innej osobie do czasu powolania

nowego Prezesa.

s23
1. Zarzqd kieruje dziatalno6ciq Fundacji i reprezentuje ja na zewnqtrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarzqdu nale?y podejmowanie wszelkich

decyzj i d otycz4cych F u nd acj i, w szczegolno6ci :

a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planow dziatania Fundacji oruz

planow finansowych,

b. uchwalanie regulami nu Zarzqdu,

c. sprawowanie zarzqdu majqtkiem,

d. kierowanie biezqcq dzialalnoSciq Fundacji,

e. ustalanie wielko6ci zatrudnienia i wysoko6ci Srodkow na

wynagrodzenia pracownikow Fundacji,

f. sporzqdzanie sprawozdan z dzialalno6ci Fundacji,

g. przyjmowanie darowizn, spadk6w i zapisow, subwencji i dotacji,

h. organ izowan ie i nadzorowan ie dzialal nosci gospo darczej Fu ndacj i,

i. wystgpowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz

poNqczenia lub likwidacji Fundacji,

j podejmowanie decyli we wszelkich sprawach nie przekazanych

do kompetencji Rady Fundacji.

s24
l. Zarzqd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwal, zwyklq

wigkszo6ciq glosow, w obecno6ci co najmniej polowy cztonk6w

Zarzqdu. W razie r6wnej liczby glosow rozstrzyga gtos Prezesa.
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2. Bezwzglqdnej wigkszoSci glos6w w obecno6ci co najmniej polowy

czto n kow Zar zqdu, wy m a g ajq u chwaty d otyczqce :

a. powotania pelnomocnikow do kierowania wyodrqbnionE sferq

spraw nalezqcych do zadan Fundacji,

b. zaciqgania zobowiqzan majqtkowych powyzej czterech tysiqcy

ztotych,

c. nieodptatne przyznanie Srodkow Fundacji osobie fizycznej lub

prawnej, w tym przyznanie stypendium,

d. zwrot wydatkow cztonkowi organu Fundacji wykonujqcemu swojq

funkcjq honorowo ( S 17 ust. 13 )

3. Posiedzenia Zarzqdu odbywajq siq w miarq potrzeb, nie rzadziej

jednak niZ co trzy miesiqce.

4. Posiedzenia Zarzqdu zwotuje Prezes Zarzqdu.

5. O posiedzeniu musze byc powiadomieni wszyscy czlonkowie

Zarzqdu.

6. Zarzqd dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7. Zarzqd moze powolac pelnomocnikow do kierowania wyodrqbnionq

sferq spraw nale2qcych do zadan Fundacji.

s25
Do sktadania oswiadczen woli za Fundacjq wymagane jest lqczne

dziatanie dwoch cztonkow Zarzqdu.

s26
1. CzlonekZarzqdu Fundacji moze byczatrudniony w Fundacji.

2. Rada Fundacji moze przyznawac cztonkom Zarzqdu okresowe

nagrody.
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Rozdzial 5. DziaNalno66 gospoda rcza

s27
1. Fundacja moze prowadzic w kraju i za granicq, zgodnie z

obowiqzujqcymi w tym przedmiocie przepisami, dzialalnoSc

gospodarczqw zakresie:

a. Pozostala dziaNalno6c wydawnicza (PKD 58.19.2),

b. Pozostale drukowanie (PKD 18.12.2),

c. Pozostala sprzeda2 detaliczna prowadzona w

niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47 .19.2),

d. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krotkotnruatego

zakwaterowania (PKD 55.20.2),

e. Restauracje i inne state placowki gastronomiczne (PKD

s6.10.A),

t. Dzialalno6c organizatorow turystyki (PKD 79.12.2),

g Pozostata dzia|ialno6c uslugowa w zakresie rezenruacji,

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

h. Nadawania programow radiofonicznych (PKD 60.10.2),

i. DzialalnoSc agencji reklamowych (PKD 73.11.2),

j Pozostata dzialalno6c profesjonalna, naukowa i

techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.2),

k. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.2),

l. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD

8s.52.2),

m. Szkoty podstawowe (PKD 85.20.2),

n. Pozostate pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 85. 59. B),
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o. Pozostala dzialalno6c w zakresie opieki zdrowotnej,

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

p DzialalnoSc zwiqzana z produkcjq filmow, nagrah wideo

i program6w telewizyjnych (PKD 59.11.2),

q Nadawanie programow radiofonicznych (PKD 60.10.2),

r. Artystyczna i literacka dziatalnoSc tworcza (PKD

90,03.2),

s. Dziatalno6c obiektow kulturalnych (PKD 90.04.2),

t. Pozostata dzialalno6c rozrywkowa i rekreacyjna (PKD

93.29.2),

u. Pozostata dziatalno6c zwiqzana ze sportem (PKD

93.19.2),

v. Pozostata dzialalno56 ustugowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 96.09.2).

2. Je2eli dziatalno6c w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub

zezwolenia, jej podjqcie nastqpi po uzyskaniu odpowiednich

dokumentow.

s28
1. Fundacja mo2e prowadzic dzialalno6c gospodarczq bezpo6rednio lub

przez wyod rqbn ione organizacyj n ie zakNady .

2. Dziatalno66 gospodarczq prowadzonq bezpo6rednio przez Fundacjq

organizuje i kieruje Zarzqd. Wydzielonymi zaktadami kierujq ich

dyrektorzy powolywa n i przez Zarzqd.

3. Przedmiot dziatalno6ci zaklad6w gospodarczych Fundacji oraz zakres

uprawnieh i obowiqzk6w dyrektorow zakladow okre6lajq regulaminy

organizacyjne zakladow, nadane przez Zarzqd.
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4. Zarzqd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielko6c Srodkow

przypadajqcych na wynagrodzenia pracownik6w poszczegolnych

zakladow.

5. DziaNalno66 gospodarcza Fundacji moze byc rowniez realizowana

poprzez uczestnictwo w spotkach prawa cywilnego i handlowego, w

tym w sp6lkach z udzialem podmiotow zagranicznych - na zasadach

okre6lonych w stosownych przepisach.

RozdziaN 6. Zmiana Statutu

s2e
Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, nastgpuje w

drodze uchwaly Rady Fundacji podjgtej bezwzglqdnq wiqkszoSciq

glosow, w obecno6ci co najmniej potowy cztonkow Rady, z inicjatywy

wtasnej lub na wniosek Zarzqdu.

RozdziaN 7. PoNqczenie z innq fundacjq

s30
1. Fundacja moze sie polqczyc z innq fundacjq dla efektywnego

realizowania swoich celow.

2. Polqczenie z innq fundacjq nie moze nastqpic , 1e1eli w jego wyniku

moglby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzjg w przedmiocie polqczenia podejmuje Rada Fundacji w

drodze uchwaly podjgtej bezwzglgdnq wigkszosciq gtosow w
obecnoSci co najmniej potowy czlonk6w Rady z iniqatywy wlasnej lub

na wniosekZarzqdu.
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Rozdzial 8. Likwidacja Fundacji

s31
1. Fundacja ulega likwidacji z mocy prawa powodu wyczerpania majqtku

lub realizacji celu dla ktorego zostala zaloZona.

2. Decyzjg o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze

uchwaty podjqtej bezwzglgdnq wiqkszo6ciq gtosow, w obecno6ci co

najmniej polowy cztonkow Rady, z inicjatywy wlasnej lub na wniosek

Zarzqdu.

3, Stawiajqc Fundacjq w stan likwidacji, Rada Fundacji wyznacza

likwidatora.

4. Srodki finansowe i majqtek pozostaty po likwidacji Fundacji mogE

zosta6 przeznaczone, mocq uchwaty Rady Fundacji, na rzecz

dzialajqcych w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliZonych celach

statutowych."

s32
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia

Podpisy Fundatorow:

Urszula l\4lynarczyk Piotr Utrata
, 0.

?,,- * C)6"z* -<..-.-
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