Statut Fundacji Dary Losu z siedzibą w Brodnicy
(tekst jednolity z dnia 8 stycznia 2015 r.)

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Dary Losu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku O Fundacjach (Dz. U. t.j. Nr 46 z 1991 roku poz. 203 ze zm.) oraz postanowień
niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez


Tomasza Łuczaka,



Piotra Ireneusza Białowicza oraz



Ryszarda Rynkowskiego

zwanych dalej Fundatorami.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Brodnica.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Fundacja
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego
realizowania celów społecznych i statutowych oraz gospodarczych.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundacji.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. zdrowia i rehabilitacji.
§5
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
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§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Celami Fundacji są:


spełnianie świadczeń na cele związane z ochroną zdrowia,



spełnianie świadczeń na cele związane z ochroną środowiska,



udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.



finansowanie pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,



opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności nad dziećmi i młodzieżą,



organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych,



prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży związanej z
przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze,



aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,



organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie
sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób
niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi
organizacjami,



dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i
pracy osobom niepełnosprawnym,



wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy,



pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,



szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,



dostosowanie

lokali

mieszkalnych

i

innych

obiektów

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,


zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym,



niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,



niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej,
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wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,



udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,



podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych,



udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,



podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej,



podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci
mających do niej utrudniony dostęp,



działalność

informacyjno-propagandowa

polegająca

przede

wszystkim

na

rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,


organizowanie pomocy sportowcom i wspieranie ich rehabilitacji,



inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i
promocji zdrowia,



odpłatna i nieodpłatna działalność w zakresie pożytku publicznego,



wspieranie bieżącej ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz społeczności
lokalnej.
§8

1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w
całości przeznaczony wyłącznie na działania statutowe – działalność pożytku
publicznego.
2. Fundacja realizuje swoje cele wyłącznie poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego, w zakresie:


gromadzenie środków finansowych (między innymi darowizn, dotacji, spadków,
zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych), a
także innych zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów
określonych w § 7 i na rzecz Fundacji,



prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym ofiar wypadków
komunikacyjnych,



organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form
wypoczynku i rehabilitacji,



transportu podopiecznych na zajęcia, imprezy, turnusy itp.,



udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom
prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,



organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
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wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,



organizowanie

i

finansowanie

zabiegów

medycznych,

kuracji

i

zabiegów

rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,


organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
lekarstw i szczepionek niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,



finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
społecznej,



udzielanie

pomocy

materialnej

ludziom

niepełnosprawnym

w

zakresie

podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do
normalnego funkcjonowania,


organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych rehabilitacji i problemom ludzi niepełnosprawnych,



organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,



prowadzenie

działalności

proekologicznej,

kulturalno-oświatowej,

sportowo-

rekreacyjnej i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych,
a także szeroko pojętej integracji,


prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wspieranie i promocja tworzenia miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,



organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,



wspieranie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych,



prowadzenie działalności wydawniczej,



podejmowanie działań charytatywno-opiekuńczych i dobroczynnych,



fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży,



współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i fundacjami,



podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Fundacji
oraz popularyzacją i promocją regionu i powiatu brodnickiego,



wspieranie

organizacyjne,

rzeczowe

i

finansowe

podmiotów

leczniczych

prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności
w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
odnośnie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywności kulturalnej i artystycznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w odniesieniu do następujących
przedmiotów i form aktywności:


Działalności szpitali – 86.10.Z,
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Praktyki lekarskiej ogólnej – 86.21.Z,



Praktyki lekarskiej specjalistycznej – 86.22.Z,



Praktyki lekarskiej dentystycznej – 86.23.Z,



Działalności fizjoterapeutycznej – 86.90.A,



Działalności pogotowia ratunkowego – 86.90.B,



Praktyki pielęgniarek i położnych – 86.90.C,



Działalności paramedycznej – 86.90.D,



Pozostałej

działalności

w

zakresie

opieki

zdrowotnej,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej – 86.90.E,


Pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającym opiekę pielęgniarska –
87.10.Z,



Działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską – 87.30.Z,



Działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i
psychoterapeutów – 85.60.Z, 87.20.Z i 88.99.Z,



Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z,



Opieki dziennej nad dziećmi – 88.91.Z,



Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
– 88.99.Z,



Transportu lądowego pasażerskiego – 49.31.Z,



Działalności taksówek osobowych – 49.32.Z,



Działalności związanej ze sportem – 93.10.Z,



Działalności obiektów sportowych – 93.11.Z,



Działalności obiektów służących poprawie zdrowia i kondycji fizycznej – 93.13.Z,



Pozostałej działalności związanej ze sportem – 93.19.Z,



Pozostałej działalności rozrywkowo-rekreacyjnej – 93.29.Z,



Wynajmu samochodów – 77.11.Z,



Wynajmu sprzętu sportowego – 77.21.Z,



Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowanej – 77.39.Z,



Działalności

związanej

z

wyszukiwaniem

miejsc

pracy

i

pozyskiwaniem

pracowników – 78.10.Z,


Działalności organizatorów turystyki – 79.12.Z,



Pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 85.59.B,
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Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych –
85.51.Z,



Pozaszkolnych form edukacji artystycznej – 85.52.Z,



Pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 87.30.Z,



Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z,



Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – 47.64.Z,



Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.65.Z,



Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.71.Z,



Sprzedaż

detaliczna

wyrobów

farmaceutycznych

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z,


Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne – 47.74.Z,



Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z.
§9

1. W celu realizacji swych statutowych celów Fundacja może powoływać inne organizacje
w granicach dopuszczonych prawem.
2. Fundacja może osiągać realizację założonych celów w wyniku współorganizowania
przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach
statutowych.
Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi:


Fundusz założycielski w kwocie 500 zł na prowadzenie działalności statutowej,



oraz 1 000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.
§ 11

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
a) darowizn, spadków i zapisów,

6

b) dotacji i subwencji Skarbu Państwa, jednostek samorządowych oraz osób prawnych i
fizycznych oraz podmiotów zagranicznych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) nawiązek orzekanych w postępowaniach sądowych,
g) sponsoringu,
h) z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
i) z odpisów w wysokości 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych po uzyskaniu
statusu organizacji pożytku publicznego.
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację może zostać przeznaczona wyłącznie na
działalność statutową – działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja

prowadzi

gospodarkę

finansowa

oraz

rachunkowość

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.
Rozdział IV – Władze Fundacji
§ 12
Władzami Fundacji są:


Rada Fundatorów Fundacji, zwana dalej „Radą Fundatorów”,



Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”,



Rada Programowa.
Rada Fundatorów Fundacji
§ 13

1. Rada Fundatorów jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji odrębnym od
Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i
nadzoru.
2. Rada Fundatorów składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.
Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
3. W skład pierwszej Rady Fundatorów wchodzą wyłącznie Fundatorzy.
4. W skład Rady na kolejne kadencje każdorazowo wchodzą wszyscy Fundatorzy, o ile nie
zgłoszą pisemnej rezygnacji z funkcji do Przewodniczącego oraz ewentualnie inne osoby
spoza Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę
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funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą jednomyślną decyzją Rada
Fundatorów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundatorów i przez
to pozbawione go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku Uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundatorów Fundacji, przy czym nie jest
możliwe odwołanie członka Rady będącego zarazem Fundatorem.
6. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa wskutek:
a) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego rady
Fundatorów,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundatorów z funkcją w Zarządzie Fundacji.
§ 14
Do zadań Rady Fundatorów należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za poprzedni rok,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 15
1. Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, z
wyłączeniem decyzji, o której mowa w pkt. 4 § 13 oraz w § 28 . W razie uzasadnionej
konieczności w sytuacji niecierpiącej zwłoki dopuszczalne jest podjęcie uchwały w
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formie pisemnej poprzez zebranie podpisów Fundatorów. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej 2 jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Fundatorów dysponuje 1 głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundatorów prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 16
Radę Fundatorów zwołuje się na podstawie pisemnego powiadomienia jej członków. Pisemne
powiadomienia należy doręczyć za potwierdzeniem odbioru lub wysłać listem poleconym.
§ 17
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady Fundatorów powinni być powiadomieni
co najmniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia. Rada może zmienić lub rozszerzyć
proponowany porządek obrad.
§ 18
Rada Fundatorów jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli w zebraniu bierze udział
przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Rady.
§ 19
Protokół z posiedzenia Rady Fundatorów podpisują Przewodniczący obrad i protokólant.
Zarząd Fundacji
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków wybranych przez Radę
Fundatorów na dwuletnia kadencję.
2. W skład zarządu wchodzi:


Prezes



oraz 1 lub 2 Wiceprezesów.

3. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 1 kadencję, maksymalnie przez 3
kolejne kadencje.
4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
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5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundatorów,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez członków
Rady większością 2/3 przy obecności połowy członków Rady.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:


bieżące kierowanie działalnością Fundacji,



realizacja celów statutowych,



reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,



sporządzanie planów pracy i budżetu,



administrowanie majątkiem Fundacji,



prowadzenie księgowości Fundacji,



zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę Fundatorów,



zawieranie umów z innymi podmiotami oraz zatrudniania pracowników i ustalanie
wysokości ich wynagradzania,



składanie wniosku do Rady Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji,



składanie wniosków do Rady Fundatorów o zmianę treści statutu Fundacji



składanie oświadczeń wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego
w sprawach przyjęcia darowizn i powołania do dziedziczenia (w przypadku
powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia oczywiste jest, że nie ma długów spadkowych).

3. Rada Fundatorów może, nie częściej niż 1 raz w kwartale kalendarzowym, zobowiązać
Zarząd do przedłożenia bieżącego pisemnego sprawozdania z działalności Fundacji.
Przedłożenie sprawozdania powinno nastąpić w ciągu 10 dni od wezwania.
4. Zarząd 1 raz w roku do dnia 31 marca każdego roku zobowiązany jest przedkładać
Radzie Fundatorów pisemne roczne sprawozdanie z wyników działalności Fundacji za
dany rok oraz plan działalności na kolejny rok.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia Zarządu
zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
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członkowie Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością
głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 22
Po upływie kadencji, do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.
Sposób reprezentacji Fundacji
§ 23
1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania wszelkich
oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Fundacji oraz
podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji.
2. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Rady Fundatorów podjętą w
formie uchwały przed zaciągnięciem następujących zobowiązań:


transakcji powyżej 10 000 zł,



zaciągania kredytów, umów leasingowych lub innego typu długoterminowych
zobowiązań,



zaciąganie zobowiązań w kwotach przekraczających majątek lub roczne dochody
Fundacji.
Rada Programowa
§ 24

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i eksperckim Fundacji odrębnym od
Zarządu Fundacji i Rady Fundatorów i nie podlega im w zakresie wykonywania swoich
czynności.
2. Rada Programowa składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.
3. Członków Rady Programowej powołuje swą uchwałą Rada Fundatorów.
4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
Programowej,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
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6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z funkcją w Radzie
Fundatorów lub w Zarządzie Fundacji.
§ 25
Do zadań Rady Programowej należy:
a) współdziałanie z organami Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
b) współdziałanie w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji,
c) promocja działalności Fundacji, w tym w społeczności lokalnej,
d) ustalanie wieloletnich założeń programowych Fundacji.
§ 26
1. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy
albo na wniosek Zarządu zgłoszony na pismie.
2. Rada programowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
3. W razie równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady programowej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy
Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej 2 jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej winno być zwołane nie później niż w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Programowej dysponuje 1 głosem.
7. Posiedzenia Rady Programowej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
§ 27
Po upływie kadencji, do czasu wyboru nowej Rady Programowej działa Rada dotychczasowa.
Rozdział VI – Postanowienia końcowe
§ 28
Rada Fundatorów, przy zachowaniu reguł jednomyślności i obecności wszystkich członków
Rady, uprawniona jest do dokonania zmian w statucie Fundacji.
§ 29
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.
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3. W sprawach połączenia z inną fundacją uchwałę podejmuje Rada Fundatorów
jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków Rady.
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego
działania i cel fundacji.
3. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji jednogłośnie, przy obecności
wszystkich członków Rady.
§ 31
Niniejszy statut jednoznacznie ustala, iż zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków 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,
b) przekazywanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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