
Białystok, 2021-03-05 

Statut Fundacji 

Przystanek Autyzm 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Osoby: 

• Ignacy Eugeniusz Gromek 

• Krystyna Gromek 

• Ewa Kościuk 

• Ewa Ciesłowska 

• Paulina Zamana 

• Wojciech Artur Jakimiuk 

• Andrzej Mieczysław Szumowski 

• Grzegorz Wojciech Uścinowicz 

• Aniela Maria Uścinowicz 

• Bogna Ewa Dobrońska – Popko 

• Beata Urszula Małkowska 

• Dorota Danowska 

zwane dalej Fundatorami, ustanowiły aktem notarialnym sporządzonym 

przed notariuszem Hanną Piotrowską w Kancelarii Notarialnej 

w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 20 lok. 3, w dniu 06.10.2020 r. 

(Rep. A nr 12478/2020) Fundację o nazwie: 

„Fundacja Przystanek Autyzm”, zwaną dalej Fundacją. 
 

2. Fundacja działa na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz.1491), 

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.), 

c) statutu Fundacji. 
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§ 2. 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok. 

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 

czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Fundacja może współpracować zarówno z krajowymi oraz zagranicznymi 

podmiotami, organizacjami, związkami, fundacjami i stowarzyszeniami, 

autonomicznie jak i może być członkiem – na zasadach pełnej autonomii. 

6. Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej. 

 

§ 3. 

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby 

Fundacji. 

3. Fundacja ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym, 

używać logo oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 4. 

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać odznaki, 

ordery, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi 

tytułami, certyfikatami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez 

Fundację. 

 

§ 5. 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne 

jednostki organizacyjne, na terenie kraju i za granicą. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji 

społecznych, na terenie w kraju i za granicą. 
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3. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, 

a także działalność gospodarczą, pod warunkiem rachunkowego 

wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, 

z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

4. Zakres działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd Fundacji 

w formie uchwały. 

5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

 

Cele statutowe i zasady działania Fundacji 

 

§ 6. 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób ze spektrum 

autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, w szczególności 

poprzez: 

1. Organizowanie i powadzenie placówek dziennego i stałego pobytu oraz 

pracy, terapii i rehabilitacji, a także zapewnienie niezbędnych środków dla 

działalności tych placówek. 

2. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, edukacji rehabilitacji 

i terapii, w tym także aktywizacji zawodowej i społecznej, osób 

z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. 

3. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

4. Organizowanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób 

dorosłych ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. 

5. Działalność edukacyjną, wychowawczą i oświatową. 

6. Działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia. 

7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin, w tym organizowanie wypoczynku, kolonii, wycieczek, 

imprez integracyjnych, wyjazdów rodzinnych. 

8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

9. Promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz Podopiecznych Fundacji, 

osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. 

10. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

ze spektrum autyzmu, innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin. 
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12. Działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, w tym również prowadzenie pozaszkolnych form edukacji 

artystycznej i kulturalnej. 

13. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób ze spektrum 

autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. 

 

§ 7. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

A. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, 

instytucjami służby zdrowia, organizacjami politycznymi 

i społecznymi, zakładami pracy, instytucjami edukacyjnymi. 

B. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi oraz współpracę krajową i zagraniczną 

z instytucjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie 

objętym celami Fundacji. 

C. Korzystanie ze środków masowego przekazu (radio, TV, prasa, 

Internet) w celu propagowania społecznej działalności na rzecz osób 

z zaburzeniami autystycznymi i innymi niepełnosprawnościami oraz 

szerszego nawiązania przez te osoby kontaktu ze społeczeństwem 

ludzi zdrowych. 

D. Właściwe gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi 

pochodzącymi z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, 

grantów, dochodów ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku 

Fundacji, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Fundację. 

E. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych lub pozyskaniu 

sponsora na określony cel pomocy. 

F. Organizowanie i prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym, 

edukacyjnym, rehabilitacyjnym, wychowawczym. 

G. Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, 

instruktażowych, wczasów i wyjazdów rodzinnych. 

H. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej wspólnie 

z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty. 

I. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych 

z udziałem osób z niepełnosprawnościami. 
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J. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

działającymi na rzecz osób autystycznych i z innymi 

niepełnosprawnościami. 

K. Realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania osób 

z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. 

L. Zakładanie i prowadzenie treningowych domów mieszkalnych oraz 

domów opieki. 

M. Organizację wykładów, szkoleń i konferencji: rodzicom, terapeutom 

oraz podmiotom prowadzącym placówki edukacyjne, opiekuńcze 

i medyczne. 

N. Organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie pomocy materialnej 

i niematerialnej. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 

osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji. 

3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione 

w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników 

i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

A. opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z, 

B. działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A, 

C. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 86.90.E, 

D. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 

w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z, 

E. pozostała opieka społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 88.99.Z, 

F. pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z, 

G. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z, 

H. pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 

85.59.B, 

I. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku 

i osób niepełnosprawnych PKD 87.30.Z, 

J. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z, 

K. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 

pielęgniarską PKD 87.10.Z, 
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L. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy PKD 85.32.C, 

M. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi PKD 68.20.Z. 

 

5. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej 

podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

 

6. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza 

na cele statutowe. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.000,00 zł 

(sześć tysięcy złotych i 0/100) oraz środki finansowe, nieruchomości 

i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 3.000,00 zł (trzy 

tysiące złotych i 0/100) na prowadzenie działalności statutowej 

nieodpłatnej oraz 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 0/100) na działalność 

gospodarczą. 

 

§ 9. 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

A. darowizn, spadków, zapisów, 

B. dotacji, subwencji, grantów krajowych i zagranicznych, 

C. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

D. środków pochodzących od sponsorów, 

E. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego fundacji, 

F. odsetek od lokat kapitałowych oraz zysków z inwestycji 

kapitałowych, 

G. dochody z działalności gospodarczej, 

H. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

I. wpłat 1% podatku od podatników, 

J. innych źródeł (w ramach obowiązującego prawa). 
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2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 

spadkobierców lub donatorów. 

3. W sprawach dotyczących przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane 

przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że 

stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 10. 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz 

w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami 

polskiego prawa dewizowego. 

3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach 

wartościowych. 

4. Wpłaty pochodzące z 1% podatku oraz inne dochody przeznaczone są na 

realizację celów statutowych, o których mowa w § 7. 
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§ 11. 

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodną z przepisami obowiązującymi 

osoby prawne. 

2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności statutowej 

oraz działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według 

obowiązującego prawa. 

 

§ 12. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie następujących rozporządzeń 

majątkiem Fundacji: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, 

Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, 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. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków 

organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji 

oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Organy Fundacji 

 

§ 13. 

1. Organami Fundacji są: 

A. Rada Fundacji jako organ nadzorujący (dalej: Rada). 

B. Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy (dalej: Zarząd). 

C. Zgromadzenie Fundatorów (dalej: Zgromadzenie). 

2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady 

Fundacji. 

3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy statut 

przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. 

 

 

Rada Fundacji 

 

§ 14. 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli z głosem 

doradczym i opiniotwórczym, o uprawnieniach wynikających 

z postanowień statutu. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 lub 5 członków powoływanych na czas 

nieokreślony. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Odwołanie 

i powołanie następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały 

pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, następuje w drodze 

uchwały podjętej przez Zgromadzenie Fundatorów. 

4. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego w głosowaniu 

jawnym bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków. 

5. Członkostwo w Radzie może wygasnąć na skutek: 

A. rezygnacji złożonej przez członka Rady na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Rady, 

B. odwołania uchwałą przez Zgromadzenie Fundatorów, 

C. śmierci, 

D. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
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6. W przypadku wyboru członka Rady Fundacji do Zarządu lub nawiązania 

stosunku pracy z Fundacją jego członkostwo ulega zawieszeniu 

odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

7. Członkowie Rady: 

A. nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji 

w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, 

B. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe, 

C. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie  zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 

wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 15. 

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej 

niż raz w roku. 

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej 

inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora, przesyłając informację 

o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 5 dni przed planowanym 

spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na 

co najmniej 7 dni przed spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać 

poinformowani wszyscy członkowie Rady. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów. 

4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, 

pracownicy Fundacji lub inne osoby zaproszone z głosem doradczym lub 

w celu udzielenia wyjaśnień. 

 

§ 16. 

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego Statutu: 

A. rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji; 

B. nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

C. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub 

Zarząd Fundacji; 
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D. wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania różnych 

form uhonorowania za zasługi dla celów lub idei Fundacji, 

o których mowa w § 4; 

E. powołanie i odwoływanie pełnomocnika właściwego do 

dokonywania wszelkich czynności z członkami Zarządu Fundacji; 

F. zatwierdzania uchwał Zarządu w sprawach majątkowych powyżej 

50.000,00 zł; 

G. zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

2. Rada Fundacji, w celu wykonania swych zadań, jest uprawniona do: 

A. Wnioskowania do Zarządu o przedstawienie wszelkich 

dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 

B. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji; 

C. Zatwierdzania, w terminie do 30 czerwca każdego roku, rocznego 

sprawozdania finansowego i z działalności merytorycznej Fundacji. 

Sprawozdanie finansowe jest przesyłane ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 17. 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 lub 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa 

i Skarbnika Fundacji oraz Członków Zarządu. Zarząd Fundacji zostaje 

powołany na czas nieokreślony. 

2. Pierwszych Członków Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Powołanie 

i odwołanie następnych członków Zarządu na miejsce osób, które 

przestały pełnić te funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, należy do 

kompetencji Zgromadzenia Fundatorów. 

3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji może wygasnąć na skutek: 

A. rezygnacji złożonej przez członka Zarządu Fundacji na piśmie 

na ręce Prezesa Zarządu, 

B. śmierci, 

C. odwołania członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 
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5. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika 

Fundacji. 

 

§ 18. 

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie 

zastrzeżonych do kompetencji Rady, w tym w szczególności: 

A. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na 

zewnątrz, 

B. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 

C. Przygotowywanie programu działania Fundacji, 

D. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

E. Powoływanie jednostek, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego 

Statutu, 

F. Podejmowanie decyzji o współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Statutu, 

G. Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie 

ich Radzie, 

H. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń przyznawanych 

członkom Rady i Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady, 

I. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 

wynagrodzenie pracowników fundacji, 

J. Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji, 

K. Uchwalanie regulaminów, 

L. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów. 

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

3. Decyzję o zatrudnieniu pracowników przez Fundację Zarząd Fundacji 

podejmuje jednogłośnie. 

4. Za wykonywane czynności, o których mowa w ust. 1 Zarząd może 

otrzymywać wynagrodzenie. 

5. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje, komitety oraz inne struktury 

organizacyjne niezbędne do wypełniania zadań statutowych Fundacji oraz 

powoływać doradców i specjalistów. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu może zwołać każdy członek 

Zarządu samodzielnie, na wniosek Fundatora lub Rady Fundacji, 

przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 
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5 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem. 

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie 

Zarządu. 

6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa każdy członek 

Zarządu samodzielnie. 

7. W sprawach majątkowych, powyżej 50.000,00 zł, oświadczenia 

w imieniu Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu. 

 

 

Zgromadzenie Fundatorów 

 

§ 19. 

1. Zgromadzenie fundatorów składa się z fundatorów i powinno być 

zwoływane co najmniej raz w roku. 

2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy fundatorów. 

3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Zgromadzenia Fundatorów. 

4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

A. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

B. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji, 

C. zatwierdzanie programów działania; 

D. uchwalanie głównych kierunków działalności fundacji; 

E. uchwalanie zmian statutu fundacji; 

F. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

5. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący bądź 

z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek każdego z fundatorów, 

Zarządu lub Rady Fundacji. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani 

wszyscy Fundatorzy za pomocą poczty elektronicznej (listem poleconym) 

na 7 dni przed posiedzeniem. 
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Postanowienia Końcowe 

 

§ 20. 

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie 

Fundatorów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się 

z inną fundacją. 

3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

5. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie 

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 

6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, 

których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu 

przez Zgromadzenie Fundatorów. 

 


