Statut Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”,
zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167), ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym przez Krajową Spółkę Cukrową Spółkę
Akcyjną (aktualnie: Krajową Grupę Spożywczą Spółkę Akcyjną) z siedzibą w Toruniu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Rok obrotowy działalności Fundacji jest rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy
zaczyna się z dniem rejestracji Fundacji i kończy się z upływem następnego roku
kalendarzowego.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§4
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową
Fundacji. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§5
1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego Fundację znaku graficznego (logo).
3. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Fundacja prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, dla
realizacji następujących celów:
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1)

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

2)

działalności charytatywnej,

3)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5)

ochrony i promocji zdrowia,

6)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

7)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

8)

turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

9)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11) ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ekologii
uwzględnieniem zrównoważonego rolnictwa,
12) porządku i bezpieczeństwa
i patologiom społecznym,

publicznego

i ochrony zwierząt ze szczególnym
oraz

przeciwdziałania

uzależnieniom

13) ratownictwa i ochrony ludności.
§7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowego,
organizacyjnego, technicznego) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
2. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji
celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
3. udzielanie stypendiów dzieciom i młodzieży,
4. ustanawianie funduszy celowych i organizowanie zbiórek pieniężnych,
5. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnych
(m.in.: konkursów, akcji, kampanii społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji),
6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną
i zdrowy styl życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
7. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych,
8. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń oraz doradztwa dla rolników,
w szczególności Plantatorów współpracujących z Grupą Kapitałową Krajowej Grupy
Spożywczej S.A.,
9. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, tematycznych portali internetowych oraz
wirtualnych działań,
10. tworzenie i wydawanie oraz finansowanie materiałów oraz publikacji edukacyjnych,
szkoleniowych i popularyzujących wiedzę, w tym w wersji elektronicznej, w szczególności
w ramach realizowanych przedsięwzięć,
11. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych, popularnonaukowych oraz kampanii społecznych służących krzewieniu
wiedzy i popularyzowaniu postaw istotnych ze względu na cele Fundacji,
12. promocję i organizację wolontariatu,
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13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie zgodnym z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 200.000 zł (słownie złotych: dwieście
tysięcy), o której mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Majątek Fundacji stanowi każde mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§9
1. Fundacja prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

i

ewidencję

księgową

zgodnie

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn,
2) spadków i zapisów,
3) dotacji, datków, subwencji i grantów,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) wpływów z aukcji i loterii,
6) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
7) operacji finansowych,
8) dochodów z majątku Fundacji,
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest na działalność
statutową, z uwzględnieniem kosztów działalności Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiarodawcy lub z własnej inicjatywy.
4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
7. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona
przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
§ 11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz pracownicy
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Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji,
członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Zasady współpracy Fundatora z Fundacją określają odrębne umowy.
§ 13
1. Fundacja może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne z podmiotami
współpracującymi z Fundacją.
2. Fundacja może korzystać ze wsparcia wolontariuszy, w tym w ramach wolontariatu
pracowniczego.
3. Do obsługi organów Fundacji może powstać Biuro Fundacji.
Rozdział IV
Fundator
§ 14
1. Na podstawie postanowień niniejszego Statutu, Fundatorowi zostały przyznane określone
uprawnienia, które wykonuje zgodnie z jego postanowieniami.
2. Do kompetencji Fundatora należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady
Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji,
3) zatwierdzanie rocznych planów działania oraz wieloletnich koncepcji funkcjonowania
Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i rocznych sprawozdań
z działalności Fundacji oraz sprawozdań z działalności Rady Fundacji w danym roku
obrotowym,
5) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich
obowiązków w danym roku obrotowym,
6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Fundacji oraz Regulaminu Zarządu Fundacji,
7) wyrażanie zgody na udzielanie darowizn o wartości przekraczającej kwotę 20.000 zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy),
8) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu członkom Rady Fundacji uzasadnionych
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i udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu,
w tym kosztów podróży,
9) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu Fundacji pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Fundacji,
11) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez Fundatora Fundacji lub jej organom powinny mieć
formę pisemną.
Rozdział V
Organy Fundacji
§ 15
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
lub z tytułu zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną.
3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 oraz zasady wynagradzania
członków Zarządu Fundacji określa Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Za wykonywanie swoich funkcji
oraz za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia, lecz mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów.
Rada Fundacji
§ 16
1.

Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych
przez Fundatora na łączną czteroletnią kadencję.

2.

Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.

Członkowie Rady Fundacji składają Fundatorowi oświadczenia o spełnieniu wymogów
określonych w ust. 2.

4.

Okres kadencji Rady Fundacji liczony jest w pełnych latach kalendarzowych. Pierwsza
kadencja obejmuje okres od dnia powołania Rady Fundacji do końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano powołania oraz następujące po nim kolejne cztery
lata kalendarzowe.

5.

Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6.

Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdej chwili przed upływem kadencji.

7.

Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
1) upływu kadencji,
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2) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora,
3) doręczenia Fundatorowi pisemnego oświadczenia
o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji,

członka

Rady

Fundacji

4) śmierci członka Rady Fundacji,
5) powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji,
6) skazania
prawomocnym
wyrokiem
za
przestępstwo
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

umyślne

ścigane

8.

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji.

9.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje
Przewodniczącego w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków,
a także Sekretarza Rady Fundacji.

10. Tryb działania Rady Fundacji określa szczegółowo Regulamin Rady Fundacji uchwalany
przez Radę Fundacji i zatwierdzany przez Fundatora.
§ 17
1.

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz
posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2.

Rada Fundacji jest uprawniona w szczególności do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych
mających związek z przedmiotem kontroli,
2) żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień.

3.

Rada Fundacji przedkłada Fundatorowi sporządzone przez Zarząd Fundacji roczne
sprawozdanie finansowe Fundacji i roczne sprawozdanie z działalności Fundacji wraz
z opinią Rady Fundacji w terminie nie późniejszym niż do końca marca następnego roku
kalendarzowego.
§ 18

1. Rada Fundacji wykonuje swoje zadania kolegialnie. Rada Fundacji, w drodze uchwały,
może upoważnić członka Rady Fundacji do przeprowadzenia określonej czynności.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Radę
Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Rada Fundacji jest władna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych
co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia.
6. Rada Fundacji może podejmować za zgodą Przewodniczącego uchwały w trybie
obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały oraz co najmniej 2/3 członków Rady
Fundacji wzięło udział w podejmowaniu uchwały.
§ 19
1. Posiedzenia Rady Fundacji, za uprzednią zgodą członków Rady Fundacji, mogą odbywać
się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
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2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na posiedzeniach Rady Fundacji
odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) możliwości identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu;
2) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
3) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady
Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
4) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia.
Zarząd Fundacji
§ 20
1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez
Fundatora na łączną trzyletnią kadencję.

2.

Członkowie Zarządu Fundacji:
1) nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.

Członkowie Zarządu Fundacji składają Fundatorowi oświadczenia o spełnieniu wymogów
określonych w ust. 2.Okres kadencji Zarządu Fundacji liczony jest w pełnych latach
kalendarzowych. Pierwsza kadencja obejmuje okres od dnia powołania Zarządu Fundacji
do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano powołania oraz następujące po nim
kolejne trzy lata kalendarzowe. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez
więcej niż jedną kadencję.

4.

Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdej chwili przed upływem
kadencji.

5.

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą:
1) upływu kadencji,
2) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Fundatora,
3) doręczenia Fundatorowi pisemnego oświadczenia członka Zarządu Fundacji o jego
rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji,
4) śmierci członka Zarządu Fundacji,
5) powołania członka Zarządu Fundacji za jego zgodą do Rady Fundacji,
6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.

Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.

7.

Tryb działania Zarządu Fundacji określa szczegółowo Regulamin Zarządu Fundacji
uchwalany przez Zarząd Fundacji i zatwierdzany przez Fundatora.
§ 21

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
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1) realizacja celów statutowych,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) sporządzanie rocznych planów działania oraz wieloletnich koncepcji funkcjonowania
Fundacji,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i rocznych sprawozdań
z działalności Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
6) wnioskowanie do Fundatora o zmianę Statutu Fundacji,
7) przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów,
8) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub
Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość
i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
4. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie finansowe Fundacji
i roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w terminie nie późniejszym niż do końca
lutego następnego roku kalendarzowego.
§ 22
1. Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.
3. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez
Zarząd Fundacji.
4. Zarząd Fundacji jest władny do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych
co najmniej 1/2 członków Zarządu Fundacji, a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo
powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia.
5. Zarząd Fundacji może podejmować za zgodą Prezesa uchwały w trybie obiegowym.
Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji otrzymali projekt uchwały oraz co najmniej 1/2 członków Zarządu
Fundacji wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji, za uprzednią zgodą członków Zarządu Fundacji, mogą
odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na posiedzeniach Zarządu Fundacji
odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) możliwości identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu;
2) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
3) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu
Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
4) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia.
§ 24
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, a w przypadku
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Zarządu jednoosobowego samodzielnie Prezes Zarządu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji,
ani z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.
§ 26
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Fundacji albo na wniosek Zarządu Fundacji pozytywnie zaopiniowany przez Radę Fundacji.
§ 27
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została ustanowiona. Zmiana
celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji
przez właściwy sąd.
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator wyznaczony przez
Fundatora.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone,
z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz działających na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
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