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   STATUT  FUNDACJI  FAZA 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

Nazwa Fundacji 

1. Fundacja FAZA, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Alinę Wuwer zwane dalej 
Fundatorem - Założycielem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 
mgr Jana Grochowicza w Bielsku-Białej  przy ul. Norberta Barlickiego 13/4, w dniu 
11.12.2018 roku; repertorium A : nr 4929/2018 działa na podstawie: ustawy z dnia                        
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego statutu.  

2. Fundacja może używać nazwy skróconej FUNDACJA FAZA oraz wyróżniającego ją 
znaku graficznego. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 2. 

Siedziba oraz teren działania Fundacji 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.  

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3. 

Czas trwania Fundacji 

 

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony. 

§ 4. 

Organ nadzorujący Fundację 

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest 
ministrowi właściwemu do spraw polityki społecznej. 

§ 5. 

Odznaczenia 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 
§ 6. 

Cel działania Fundacji 
 

1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie niesienia pomocy zwierzętom oraz wszystkim 
istotom żywym, które znajdują się w potrzebie a także podejmowanie działań na rzecz 
łagodzenia ich cierpień oraz udzielania wsparcia w celu zapobiegania sytuacji 
kryzysowych. 

2. Celami Fundacji są również działania w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa; 

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

d) działalności charytatywnej; 

e) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905);  

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

h) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

i) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

j) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej; 

k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

l) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

m) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

n) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

o) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

p) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji; 

r) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

s) promocji i organizacji wolontariatu; 

t) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka; 
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u) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

v) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt a-v. 

 

§ 7. 

Formy realizacji celów Fundacji 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:  

a) działania na rzecz zwierząt, ochrony środowiska; 

b) organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa; 

c) działalność oświatową i edukacyjną; 

d) działalność wydawniczą; 

e) działalność promocyjną i informacyjną; 

f) działalność stypendialną; 

g) działalność sportową i kulturalną; 

h) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej; 

i) prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 

j) wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw; 

k) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej; 

l) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności 
wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania 
organizacyjne i zarządzanie; 

m) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, 
partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację 
programów;  

n) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;  

o) organizowanie staży, wizyt studyjnych, wyjazdów służących wzajemnej wymianie 
doświadczeń i informacji;  

p) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;  

q) promocja i organizacja wolontariatu;  

r) ułatwianie innym podmiotom, instytucjom, organizacjom pozarządowym  dostępu do 
zewnętrznych źródeł finansowania; 

s) udzielanie pomocy finansowej; 

t)  udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez; 

u) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;  

v) (uchylony) 

w) działalność leczniczą i rehabilitacyjną; 
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x) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, 
podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. 

1a. Cele z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej realizowane są w 
szczególności przez zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem, wykluczeniem zawodowym. 
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji. 

3. Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników.  

4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Fundacji, w tym kadry zarządzającej, są 
ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

ROZDZIAŁ III 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

§ 8. 

Prowadzenie działalności gospodarczej  

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
jej celów statutowych.  

3. Zysk Fundacji nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy 
Fundatora. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał 
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na 
działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której 
działa Fundacja. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: 

1) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach, 

2) PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

3) PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

4) PKD 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach 

5) PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

6) PKD 47.91.Z- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, 
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7) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami, 

8) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, 

9) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

10) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 

11) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, 

12) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

13) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, 

14) PKD 73.12. C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 
mediach elektronicznych (Internet), 

15) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 
pozostałych mediach, 

16) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 
kongresów, 

17) PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne, 

18) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, 

19) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

20) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, 

21) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 

22) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. 

 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

 

§ 9.  

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

 
1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.  

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł. (dwa tysiące 
złotych, zero groszy:) przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym oraz inne 
mienia nabyte poprzez Fundację w toku jej działania. 

3. Wartość środków przeznaczonych przez Fundację na prowadzenia działalności 
gospodarczej z funduszu to 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.  
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4. Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatorów założycieli oraz 
nowych fundatorów Fundacji. 

5. Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku jej działania. 

 

§ 10. 

Przychody Fundacji 

 

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

a) darowizn, spadków i zapisów, 

b) majątku Fundacji, 

c) dotacji i subwencji,  

d) zbiórek i imprez publicznych, 

e) odsetek; 

f) dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów, 

g) odpłatnej działalności statutowej, 

h) prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

§ 10a 

Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy 
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają 
się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż 
wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem fundacji za instytucje 
obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie 
tej niższej kwoty. 

 

ROZDZIAŁ V 
ORGANY FUNDACJI 

 

§ 11. 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd, 

2) Rada Fundacji. 

 

§ 12 
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1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na 
zewnątrz we wszelkich czynnościach.  

2. Zarząd składa się do 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. O liczbie członków Zarządu 
decyduje Fundator w granicach wskazanych w ust. 1. 

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator, który pełni funkcję Prezesa Zarządu. 
Fundator może być członkiem jednoosobowego Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu pełną swoją funkcję przez 5-letnią kadencję. 

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję 
Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzą: 
Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu.  

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, dotyczy to 
również Fundatora. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę 
lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą 
zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań 
innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu. 

8. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, w sporze z nim, przy 
czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, Fundację reprezentuje Rada 
Fundacji (Fundację reprezentuje jeden z członków Rady Fundacji działający na 
podstawie uchwały Rady Fundacji). 

 

§ 13. 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań, 

b) sporządzanie sprawozdań finansowych, 

c) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, 

d) uchwalanie regulaminów, 

e) powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, 
pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze, 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji, 

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów 
statutowych oraz działalności gospodarczej, 

i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

j) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

k) nadzór nad działalnością Fundacji. 

2. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może powołać organ fakultatywny w postaci Rady 
Konsultacyjno - Doradczej, zwanej w Statucie Radą, o której mowa w Rozdziale VI 
Statutu. 
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§ 14.  

Sposób reprezentacji 

 

1. Zarząd Reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu w tym 
może zaciągać zobowiązania majątkowe, podpisywać umowy. 

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli  w imieniu Zarządu może 
składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu, w tym 
może zaciągać zobowiązania majątkowe, podpisywać umowy. 

 

§ 15. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy na 
rok (jedno spotkanie na trzy miesiące). 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co 
najmniej jednego z członków Zarządu. 

3. O terminie posiedzenia Zarządu członkowie Zarządu muszą być poinformowani co 
najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną, tradycyjną, 
poprzez sms, lub bezpośrednio. 

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa 
Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały 
mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o 
posiedzeniu. 

5. Uchwały mogą być podjęte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 
Zarządu są obecni, żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia ani co 
do spraw objętych porządkiem obrad. 

 

 

§ 16.  

Wybór i odwołanie Członków Zarządu 

 

1. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołuje Fundator w drodze uchwały.  

2. Fundator może odwołać w każdym czasie Członka Zarządu. 

3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub upływu 
kadencji. 

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci 
Członka Zarządu.  

§ 16a 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno - nadzorczym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.  
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3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. 

4. Pierwszy skład Rady Fundacji ustalany jest uchwałą Fundatora (liczba członków Rady 
Fundacji z uwzględnieniem granic liczbowych wskazanych w ust. 2 oraz skład osobowy 
tego organu). 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:  

1) śmierci; 

2) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji (pisemne oświadczenie członka 
Rady Fundacji złożone Zarządowi Fundacji); 

3) odwołania na podstawie jednomyślnej uchwały pozostałych członków Rady 
Fundacji. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji jej skład uzupełniany jest na 
podstawie uchwały pozostałych członków tego organu. W przypadku zmniejszenia się 
liczby członków Rady Fundacji poniżej 2 członków, uzupełnienie składu Rady Fundacji 
następuje na podstawie pisemnego oświadczenia pozostałego w jej składzie członka. 

7. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie 
określonym w ust. 6 powyżej, skład Rady może być uzupełniony uchwałą Fundatora.   

8. Członkowie Rady Fundacji mogą powołać do składu Rady Nadzorczej dodatkowych 
członków, z uwzględnieniem górnej granicy składu Rady wynikającej z ust. 2 powyżej.  

9. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady 
Fundacji, który kieruje jej pracami. 

10. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji. 

11. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Rada Fundacji odbywa 
posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez Zarząd. 

12. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji dokonywane jest w formie pisemnej lub 
drogą elektroniczną na podane przez członków Rady Fundacji  adresy poczty 
elektronicznej, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. 

13. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków Rady Fundacji, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

14. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń lub poza posiedzeniami 
– w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli za uchwałą 
wypowiedzieli się wszyscy członkowie Rady Fundacji składając podpisy pod jej treścią.   

15. Rada Fundacji może obradować bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej 
członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do 
odbycia posiedzenia ani co do spraw postawionych na porządku obrad. 

16. Rada Fundacji może obradować wg uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§ 16b 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach jej działań, a w 
szczególności nadzór i kontrola gospodarki finansowej Fundacji, 

2) nadzorowanie działalności Zarządu, 
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3) badanie stanu majątkowego Fundacji, 
4) badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych Fundacji, 
5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 
6) reprezentowanie Fundacji przy umowach z członkiem Zarządu, przy czynnościach 

prawnych dotyczących członka Zarządu lub w sporze pomiędzy Fundacją a 
członkiem Zarządu, zgodnie z § 12 ust. 8.  

 

ROZDZIAŁ VI 

RADA KONSULTACYJNO-DORADCZA 

§ 17. 

1. Rada jest powołana do pełnienia funkcji konsultacyjnych, opiniodawczych i doradczych 
w Fundacji. 

2. Do kompetencji i obowiązków Rady należy w szczególności: 

a) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorstwo społeczne 
oraz zmian proponowanych w tym zakresie, 

b) opiniowanie strategii działania przedsiębiorstwa społecznego oraz propozycji 
działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej oraz na rzecz społeczności 
lokalnej, 

c) udział w podejmowaniu decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i 
medali honorowych, 

d) wypowiadanie się w innych sprawach, jeżeli statut przedsiębiorstwa społecznego 
lub ustawa tak stanowi, 

e) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd. 

3. Członkowie Rady  mają prawo kierować do Zarządu zapytania we wszystkich sprawach 
związanych z działalnością Fundacji. 

§ 18. 

1. Rada jest powoływana w razie potrzeby przez Zarząd Fundacji. Działa na podstawie 
niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady opracowanego wspólnie przez Zarząd oraz 
wybranych Członków Rady. 

2. Regulamin Rady zatwierdza Zarząd. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, tryb pracy Rady określa 
Regulamin. 

4. Rada składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób. 

5. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wybrane przez Zarząd i są wybierane spośród: 

a) pracowników Fundacji, 

b) innych zatrudnionych osób na podstawie długoterminowych umów cywilno-
prawnych, 

c) wolontariuszy udzielających świadczeń na rzecz fundacji, 

d) innych interesariuszy. 
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6. Zarząd Fundacji może w każdym momencie powołać w skład Rady kolejne osoby, z 
zastrzeżeniem postanowienia o liczebności Rady określonego w niniejszym statucie. 

7. Pełnienie funkcji Członka Rady nie można łączyć z pełnieniem funkcji Członka 
Zarządu. 

§ 19. 

Członkostwo w Radzie programowej ustaje: 

a) w przypadku pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

b) w momencie przyjęcia przez Zarząd Fundacji pisemnie złożonej rezygnacji 
Członka Rady, 

c) odwołania przez Zarząd Fundacji ze składu Rady – odwołanie następuje w drodze 
jednomyślnej uchwały, 

d) w wyniku choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do 
sprawowania tej funkcji lub śmierci. 

 

ROZDZIAŁ VII 
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI 

 

§ 20. 

Procedura 

1. Zmiany statutu dokonuje Fundator w drodze uchwały. 

2. Zmiany statut może dokonać Zarząd Fundacji za zgodę Fundatora wyrażoną w każdym 
czasie. 

3. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, 
sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich 
kompetencje. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 21. 

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich 
celów statutowych.  

4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 17 ust. 1 – 3.  
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5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony 
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych 
celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji 
podejmowana zostaje zgodnie z ust.4.  

 
ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 22. 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności 
za rok ubiegły. 
 

 

      _______________________________ 

Fundator Alina Wuwer 


