STATUT
FUNDACJI POD NAZWĄ
„Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: „Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą”, zwana dalej
Fundacją ustanowiona przez:
Urszulę Młynarczyk i Piotra Utratę zwanych dalej Fundatorami na podstawie Aktu
Notarialnego Oświadczenia o ustanowieniu Fundacji Rep. A nr 154444/2016
sporządzonego w dniu 18 listopada 2016 r. przed notariuszem Robertem Sielskim w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 lok. 33 następnie
zmienionego Aktem Notarialnym Rep. A nr 420/2017 Oświadczeniem o zmianie
Oświadczenia o ustanowieniu Fundacji z dnia 16 stycznia 2017 r. przed notariuszem
Robertem Sielskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 lok. 33
w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
1. Fundacja

działa

na

terenie

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

za

granicą

z

poszanowaniem tamtejszego prawa.
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2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub
czasowe placówki terenowe, posiadać oddziały za granicą, a także przystępować
do spółek i fundacji o podobnym zakresie działania.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§6
1. Fundacja posiada własne logo i używa pieczęci z napisem wskazującym na jej
nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
3. Fundacja może użyczać swojego logo do oznaczania odpowiednio opisanych dla
cukrzyków produktów spożywczych.
4. Fundacja może przyznawać certyfikaty.
5. Fundacja może recenzować produkty i metody leczenia, rekomendować
wprowadzanie produktów i metod leczenia, recenzować i wspierać działania firm
komercyjnych związane z ochroną zdrowia.
§7
Fundacja jest apolityczna.
§8
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji
§9
1. Celem Fundacji jest:
1) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie
propagowania wszelkich form związanych z edukacją rodzin i dzieci chorych na
cukrzycę
2) poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z cukrzycą poprzez działania prowadzące
do podnoszenia poziomu opieki medycznej .
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2. Celami Fundacji są również:
1) ochrona i promocja zdrowia,
2) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
4) działalność charytatywna i dobroczynność,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) kultura fizyczna i sport,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) kultura,
11) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
12) turystyka i krajoznawstwo,
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy,
14) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.

§ 10
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności przez:
a. inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych rodzin i dzieci chorych na
cukrzycę, także poprzez wspieranie działań naukowych;
b. inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych nauczycieli w szkołach i
przedszkolach w zakresie opieki dziennej nad dziećmi chorymi na cukrzycę,
c. edukowanie zdrowych dzieci i ich rodziców w zakresie związanym z
problematyką choroby cukrzycowej;
d. wypracowywanie instrumentów aktywnego oddziaływania na likwidację barier
utrudniających wyrównywanie szans między dziećmi i młodzieżą zdrową, a
dziećmi i młodzieżą chorą na cukrzycę, występowanie do stosownych władz,
instytucji oraz innych organizacji z opiniami i wnioskami w tej sprawie;
e. organizowanie spotkań, warsztatów, kursów, sympozjów, konferencji oraz
prowadzenie innych działań, w tym medialnych, a zwłaszcza prowadzenie
działalności wydawniczej, mającej również na celu promowanie doświadczeń i
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osiągnięć Fundacji;
f. organizowanie wydarzeń promocji zdrowia związanych z cukrzycą , także
wydarzeń sportowych i innych wydarzeń integrujących dzieci zdrowe i z
cukrzycą;
g. przeprowadzanie działań w urzędach państwowych i Narodowym Funduszu
Zdrowia mających na celu poprawę prawa, regulacji, uprawnień i ułatwienie i
poprawę jakości życia pacjentom z cukrzycą;
h. organizacja grup wsparcia rodziców i dzieci z cukrzycą;
i. organizację edukacji w zakresie wszystkich elementów choroby cukrzycowej
przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form i poziomów kształcenia oraz
doskonalenie zawodowego, w tym edukowanie przedszkoli, szkół w zakresie
opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą chorą na cukrzycę;
j.

zakup sprzętu diagnostycznego oraz zakup innych urządzeń poprawiających
komfort pacjentów;

k. zakup leków i środków medycznych oraz zakup innych urządzeń
poprawiających komfort pacjentów;
l. udzielanie wsparcia (także finansowego i rzeczowego, stypendia) dla dzieci
lub grup dzieci z cukrzycą celem poprawy opieki nad nimi i jakości ich życia;
m. pomoc placówkom służby zdrowia zajmującym się dziećmi z cukrzycą, celem
poprawy jakości życia pacjentów i podnoszenia jakości opieki, także
wprowadzanie innowacji w leczeniu i opiece nad dziećmi z cukrzycą, w tym
remont sal;
n. prowadzenie badań nad problematyką nowych osiągnięć medycyny w
zakresie nowych rozwiązań w leczeniu choroby cukrzycowej;
o. propagowanie nowych osiągnięć medycznych w zakresie leczenia choroby
cukrzycowej;
p. inicjowanie działań charytatywnych, w tym głównie pomocy materialnej dla
dzieci i młodzieży z obszarów chorych na cukrzycę;
q. organizowanie koncertów i przedstawień teatralno-muzycznych;
r. współpraca organizacjami, instytucjami i fundacjami;
s. podejmowanie

przedsięwzięć

integrujących

sympatyków

i

organizacji

partnerskich Fundacji, wokół wspólnych zadań;
t. propagowanie wiedzy o cukrzycy i prezentowanie przystępnych informacji na
stronie www;
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u. propagowanie najnowszych osiągnięć związanych z leczeniem i profilaktyką
cukrzycy.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu finansowana będzie ze
środków Fundacji.
Rozdział 3. Majątek i finanse
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa
tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne
dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na

działalność

gospodarczą

Fundacji

przeznaczona

jest

z

funduszu

założycielskiego kwota 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji osób prawnych;
3) dywidend i zysków z akcji i udziałów;
4)

dochodów z majątku Fundacji;

5)

grantów i funduszy celowych;

6)

dochodów z odsetek bankowych;

7)

dochodów z działalności gospodarczej
§ 13

a. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub
ich spadkobierców .
b. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
c. W

przypadku

powołania

Fundacji

do

dziedziczenia

jej

Zarząd

składa

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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§ 14
1. Majątek Fundacji i uzyskiwane z niego dochody, a także dochody z działalności
gospodarczej Fundacji, przeznaczane są wyłącznie na realizację celów
statutowych.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów 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”,
2) przekazywania majątku 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,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona
od działalności statutowej.
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Rozdział 4.
Organy Fundacji i nadzór wewnętrzny
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

Rozdział 4a. Rada Fundacji
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech, ale nie więcej niż dziesięciu, członków
powoływanych na 3-letnią kadencję.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów na
wspólną kadencję na okres 3 lat i mogą być wybrani ponownie.
4. Rada Fundacji wybiera Sekretarza.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji nowej kadencji Rada Fundacji wybiera
ze swojego grona Przewodniczącego.
6. Mandat Członka Rady Fundacji powołanego przed upływem danej kadencji Rady
Fundacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków
Rady Fundacji.
7. Odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały przez członków Rady
Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w
Radzie Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być związani z Fundacją stosunkiem pracy.
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10. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej stanowi
nieusuwalną przeszkodę w wyborze na członka Rady oraz pozbawia członkostwa
w Radzie.
11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
12. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13. Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi swoje uprawnienia na
określony czas lub w określonym zakresie.
14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach, domagać się zwrotu
poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego
przez siebie regulaminu.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek członka Rady lub Zarządu. Po otrzymaniu wniosku Przewodniczący
zwołuje posiedzenie w najbliższym możliwym terminie, jeśli wnioskodawca nie
wskazał późniejszego terminu posiedzenia.
3. Na posiedzenie Przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku
obrad, członków Rady, Zarządu i pełnomocników Fundacji.
4. Porządek obrad proponowany przez Przewodniczącego może być rozszerzony
uchwałą Rady.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów
decyduje

głos

Przewodniczącego.

W

uzasadnionych

sytuacjach

istnieje

mozliwość podjęcia uchwały w trybie pisemnym obiegowym. Uchwała jest ważna,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały i uchwała została podpisana przez co najmniej połowę jej członków, w
tym Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy
wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji oraz odwoływania tych osób.
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Bezwzględnej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Rady, wymagają uchwały dotyczące:
a. powołania członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
b. powołania i odwołania Prezesa i członków Zarządu.
c. zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji.
6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i
Sekretarz. Protokół przedstawia się Radzie do zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu.
§ 19
Do zadań Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2. ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i wynagrodzenia dla członków
Zarządu.
3. uchwalanie zaleceń, co do kierunków działalności Fundacji,
4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności
Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
6. ocena programu działania Zarządu na rok przyszły,
7. nadzór nad działalnością Fundacji,
8. przeprowadzanie przez oddelegowanych członków Rady lub przez osoby
powołane w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji i kontroli ksiąg
rachunkowych.
9. podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu decyzji o zmianie
statutu, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
10.uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji.
11.zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
§ 20
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a. żądania

od

Zarządu

Fundacji

przedstawienia

wszelkich

dokumentów

dotyczących działalności Fundacji,
b. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
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c. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział 4b. Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
3. Członków pierwszego składu Zarządu i Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Jeżeli z upływem
kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd
pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w
składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych
członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 22
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania lub śmierci. Odwołanie
może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej
choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd w każdym czasie,
w szczególności, jeżeli narusza on prawo lub niniejszy statut albo działa na
szkodę Fundacji.
3. W razie potrzeby Rada może tymczasowo powierzyć pełnienie obowiązków
Prezesa Fundacji innej osobie do czasu powołania nowego Prezesa.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji
dotyczących Fundacji, w szczególności:
a. uchwalanie regulaminu Zarządu
b. sprawowanie zarządu majątkiem,
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
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d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
h. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub
likwidacji Fundacji,
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 24
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Bezwzględnej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu, wymagają uchwały dotyczące:
a. powołania

pełnomocników

do

kierowania

wyodrębnioną

sferą

spraw

należących do zadań Fundacji,
b. zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej dwudziestu tysięcy złotych,
c. nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym
przyznanie stypendium,
d. zwrot wydatków członkowi organu Fundacji wykonującemu swoją funkcję
honorowo ( § 17 ust. 13 ).
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co
trzy miesiące.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd

działa

na

podstawie

uchwalonego

przez

siebie

regulaminu

zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
7. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 25
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1. Do składania oświadczeń woli za Fundację, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy,
upoważnieni są:
a. Prezes Zarządu samodzielnie,
b. Dwóch członków Zarządu łącznie,
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składnia oświadczeń woli upoważniony jest
członek Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do reprezentowania Fundacji w zakresie
swoich kompetencji. Pełnomocnictwo może ogólne, rodzajowe lub szczególne bez
prawa ustanawiana dalszych pełnomocników, z zastrzeżeniem że ograniczenie w
zakresie prawa ustanawiania dalszych pełnomocników substytucyjnych nie dotyczy
pełnomocnictw procesowych.
§ 26
1. Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji.
2. Rada Fundacji może przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.
Rozdział 5. Działalność gospodarcza
§ 27
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
b. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
c. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.19.Z),
d. Obiekty

noclegowe

turystyczne

i

miejsca

krótkotrwałego

zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
e. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
f. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
g. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
h. Nadawania programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
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i. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
j.

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

k. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
l. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
m. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),
n. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B),
o. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
p. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
q. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
r. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
s. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
t. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
u. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
v. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 96.09.Z).
2. Jeżeli działalność w danej dziedzinie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia,
jej podjęcie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich dokumentów.
§ 28
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i
kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez
Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i
obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów,
nadane przez Zarząd.
4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
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5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z
udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych
przepisach.
Rozdział 6. Zmiana Statutu
§ 29
Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, następuje w drodze
uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Rady, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
Rozdział 7. Połączenie z inną fundacją
§ 30
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
Rozdział 8. Likwidacja Fundacji
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji z mocy prawa powodu wyczerpania majątku lub
realizacji celu dla którego została założona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Rady, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
3. Stawiając Fundację w stan likwidacji, Rada Fundacji wyznacza likwidatora.
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4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone, mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działających w
Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.”
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