
STATUT FUNDACJI pod nazwą FUNDACJA NAJDRoŻszA BLtzNA

RozDzlAŁ l

PosTANoWlENlA oGÓtNE

§1

Fundacja pod nazwą,,Fundacja Najdroższa Blizna" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

- Agatę Bojanowską

- Justynę Śliwkiewicz-Sadowska

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Zgierzu
przy uł, Andrzeja Struga 23 przed zastępcą notarialnym Marcinem Olszewskim, zastępującym
notariusza Bartosza Krawczyka, w dniu ż4.a2.2a2!r,(Repertorium A nr 1,122/2021) działa na

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 46/1991, poz. 203) i

ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U.2003 r. Nr
96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Raciborowice Górne.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospo l itej Potskiej.

§3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacjijest Minister Zdrowia.

§4

1. Fundacja moze tworzyć oddziały, filie zakłady, a takie przystępować do spółek.

2, Fundacja może przystępowac do krajowych i zagranicznych organizacji, związków, stowarzyszeń i

l.rzeszen o zbl iżonym charakte rze.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami
w kraju i za granicą.



§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6

Fundacja używa pieczęci z napisem v,ls<az;,ącym rv szczególności nazwę, tj.,,Fundacja Najdroższa
Blizna" oraz adres. PieczęĆ moze zawierac ,c!,i i ez Ccpisek:,,Wsparcie rodzin dzieci z wadamiserca".

§7

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

RozDzlAŁ ll

cEtE lzAsADY DzlAŁANlA FUNDACJ|

§B

]., Celem działania Fundacjijest działalność na rzecz dzieci z wadami serca i ich rodzin oraz rodziców
spodziewających się dziecka z wadą serca ze względu na ich szczególną sytuację życiową,

2. W szczególności działalność ta skupia się na:

1) wspieraniu potrzeb rodziców spodziewających się dziecka z wadą serca, rodzin, w których
funkcjonuje dziecko z wadą 5erca oraz potrzeb samych dzieci z wadami serca w zakresie leczenia,
opieki, rehabilitacji i rozwoju,

2) działaniu na rzecz poprawy standardu życia oraz opieki domowej iszpitalnej dzieci z wadami serca
od momentu poczęcia po dorosłość poprzez współpracę z rodzicami i opiekunami, a takze
placówkami medycznymi i podmiotamiwspierającymi leczenie i rozwój dzieci z wadami serca.

3) pomocy społecznej, w tym pomocy na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin oraz
wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.

§9

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie akcji i kampanii społecznych dotyczących wad serca, z uwzględnieniem wad
wrodzonych wykrytych w okresie prenatalnym oraz poporodowym,



ż\ prowadzenie poradnictwa W zakresie zaspokajania potrzeb dzieci z

etapie rozwoju skierowanego do rodziców, członków rodzin, jak i placówek

rozwój dziecka,

wadą serca na kazdym

wspierających zdrowie i

warunkach opieki nad matką i dzieckiem z

poszczególnych placówkach połozniczych,

specjalizujących się w kardiologii dziecięcej na

3) prezentację, dystrybucję, produkcję i sprzedaż rozwiązań i produktów zaspokajającYch

potrzeby dzieci z wadami serca, wspierających ich ieczenie, egzystencję i opiekę nad nimi w

warunkach domowych i szpitalnych,

Ą} tworzenie grup dyskusyjnych, terapeutycznych i grup wsparcia, pracę z psychologiem,

5) prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet i rodzin w opiece prenatalnej,

okołoporodowej oraz opiece nad dziećmi z wadami serca, ich Ieczeniu i wspomaganiu rozwoju,

6) prowadzenie doradztwa iedukacji w zakresie sytuacji prawnej dzieci z wadami

serca i rodziców dzieciz wadami serca Iub spodziewa;ących się dziecka z wadą serca, przysługującego

wsparcia prawnego, finansowego/ pomocy społecznej isocjalnej, uIg iprzywilejów, wskazYwanie

rozwiązań systemowych i ustawodar,vczych, organór,^.l i instytucji wspierających dzieci i oPiekunów,

7) prowadzenle iwspieranie kampanii służących zwiększaniu ŚwiadomoŚci na temat

donacji itransplantacji narządór^l u dzieci,

8) tworzenie i pub ikov",anie baz danych o

problemami kardiologicznymi, panujących w

neonatologicznych, pediatrycznych oraz ośrodkach

terenie kraju i poza jego 8rar,carni,

9) tworzenie ipublikowanie baz danych o placówkach, poradniach iprywatnych praktYkach

leczących dzieci z problemami kardiologicznymi w zakresie innych schorzeń, ze szczególnYm

uwzgiędnieniem: stomatologicznych, gastrologicznych i

neurologopedycznych, endokrynologicznych, immunologicznych i innych,

gastroenterologicznych,

10) prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów i konferencji przeznaczonych

dla dzieci z wadami serca, rodzin iopiekunów dzieci z wadami serca, personelu medycznego

placówek położniczych, pediatrycznych i kardiologii dziecięcej oraz dla osób zajmującYch się

rehabilitacją, wspieraniem rozwoju, opieki i leczenia dzieci w wadami serca,

11) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami

pozarządowymi w kraju i za granicą, w szczególności współpracę z placówkami publicznYmi,

poradniami, hospicjami stacjonarnymi, domowynni i perinatalnymi oraz oddziałami szpitalnymi w

zakresie wspólnego wypracowywania standardów opieki nad rodzinami spodziewającymi się dziecka

z wadą serca i rodzinami opiekującymi się dziećmi z wadami serca,

12; organizowanie ifinansowanie zakupu wyposazenia dla potrzeb dzieci z wadami serca, ich

rodzin oraz placówek położniczych, pediatrycznych, w szczególności specjalizujących się w kardiologii

i kardiochirurgii dziecięcej,

Y



13) działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki
medycznej nad dzieĆmi z wadami serca i ich rodzinami oraz rodzicami spodziewającymi się dziecka z
wadą serca, które funkcjonują w Unii Europejskiej iw krajach wysoko rozwiniętych.

14\ organizacyjne, logistyczne, psychiczne imentalne wspieranie rodzin przed iw czasie leczenia
dzieci z wadami serca w zakresie podstawowego schorzenia i dodatkowej opieki zdrowotnej w kraju i

za granicą.

15) prowadzenie kwest i zbiorek pubIicznych, w tym zbiórek internetowych,

16) prowadzenie koncertów, eventów i happeningów,

17]l prowadzenie innych działań służących poprawie jakości opieki nad dziećmi z wadami serca w
warunkach domowych, hospicyjnych i szpitalnych,

18) podejmowanie iwspieranie działań służących rozwojowi kardiologii ikardiochirurgii
. dziecięcej,

19) skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych.

20) prowadzenie wolontariatu,

§10

Dla zapewnienia realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną
oraz działalnoŚĆ gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie określonym w § 19
niniejszego Statutu.

RoZDzlAŁ lll

MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJ|

§11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz załozycielski w kwocie pieniężnej 4.0OO zł. (słownie: cztery
tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnyrn jej ustanowienia.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotą 1.200 zł.
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.



§13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencjiosób prawnych,

3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

4| dochodów z działalności gospodarcze; Fundacji,

5) dochodów ze zbiórek i imprez puollcznych,

6) dochodów z odpłatnej działalności statutowej,

7) odsetek bankowych i innych dochodow kapitałowych,

§14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków izapisów mogą być uzyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o iie darczyńcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacli do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z

dobrodziejstwem i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
rzeczywisty spadku znacznie przev,ryźsza długi spadkowe.

§16

1, Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

1) osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości najmniej 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu,

2\ osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która
dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu,

2. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Tytuł sponsora ma charakter
osobisty.



§17

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek Iub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracownikótv oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy
Fundacji pozostają w związku małzeńskim, v;e wspólnym pozyciu 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 Fundacji na rzecz członxów jej organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, w szczególnościjeźeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na r7ecz członków organów Fundacji lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,

Ą} zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyzszych niż rynkowe.

§18

2, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych,

3. Całkowity dochód z działaIności gospodarczejjest przeznaczony na realizację ceIów statutowych.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji moźe być w szczególności:

1) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47,74,7),

ż) pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (41.19.Z),

3) sprzedaz detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.11,,Z},

4) sprzedaż detaliczna odziezy prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (41.71.Z),

5) sprzedaz detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej i lub lnternet (47.91.Z),

6) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86,90.E),



działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),

8)

9)

praktyxi c eięgniarek i połoznych (86.90.C),

dzi a,a i,,lo sc pa ra medyczna (86.90. D),

3ra KiyKa Iekarska specjalistyczna (86,22i,

działalność paramedyczna (86.90.D),

działalność wydawnicza , w tym wydawanie książek (58.11.Z),

pozostała działalność wydawnicza (58.79,Z),

działalność poligraficzna (1B. 1),

działalność agencji reklamowych (73. 11),

działalność związana z reprezentowaniem mediów (73.1"2},

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11),

re prod u kcja za p isa nych noś n i ków i nformacji (ż2.3),

działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92,72,Z),

działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z),

21) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo iprogramami
te l ewizyj nym i (59.1.2},

22) działalność kulturalna, rekreacyjna i rozrywkowa (93.2),

23)

24)

25l

pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99),

10)

11)

1?\

13)

14)

15)

16)

17\

18)

19)

20}

26)

77)

pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem (85.31.B),

badanie rynku i opinii pubiicznej {74.I3.ZJ,

działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.3),

dzi ała l ność o b iektów ku ltu ra l nych |92.32.Z|,



28) działalnośćpsychologiczna i psychoterapeutyczna (85.14.D),

29) doradztwo w zakresie prowadzenia działałności gospodarczej i zarządzania(74,14,A),

30) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87 .^\,

31) działalnoŚĆ komercyjna pozostała, gdzie indziej nieskIasyfikowana (74,87.B),

32) pomoc prawna (69.10.1),

33) lnna działalność gospodarcza wynikająca z realizacji celow i działainości statutowej Fundacji,

5, Przedmiot działalności gospodarczej, o którym mowa w ust.4 nie narusza przepisów ustaw, które
uzalezniają podjęcie działalności gospodarczej od uprzedniego uzyskania koncesji lub zezwolenia
odpowiedniego organu.

RoZDzlAŁ lV

ORGANY FUNDACJl

§19

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji zwana dalej ,,Radą",

2\ Zarząd Fundacji zwany dalej ,,Zarządem".

§20

1. W skład Rady wchodzi od 2 do 8 członków. Skład pierwszej Rady wskazują Fundatorzy.

2. NastęPnych członków Rady powołuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów pr-zy
obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.

3. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i nie podlegający mu w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

4. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
Wyboru dokonuje się w forrnie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady reprezentują Radą na zewnątrz, przygotowuje
posiedzenia Rady oraz przewodniczą posiedzeniom Rady.

8



2}

3)

]-. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkamiZarządu ani pozostawać z nimi w związku małzeńskim we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

Z\ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarzenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą wnioskować doZarządu Fundacji o zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę bądźz chwilą śmierciczłonka Rady.

3. Odwołanie członka Rady następule w przypadku:

1) złożenia na ręce przewodniczącego Rady pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach
Rady,

istotnego naruszenia postanowień statutu,

niepełnienia obowiązkor,v członka Rady przez okres dłuższy niż rok.

4, Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2zapadła większością 2/3 głosów przyobecności co najmniej
2/3 składu członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, W głosowaniu nad
uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy,

§22

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

ż, Da zadan Rady Fundacji należy w szczególności:

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,

powoływanie pełnomocnika do zawieranla umów z członkami Zarządu Fundacji,

wytycza nie głównych kierun ków działa n ia Fundacji,

uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

!]

2\

3)

4\

§21



6)

7)

9)

10)

5) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych
środków,

ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundaeji,

ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

8) podejmowanie, na wniosek Zarzadu, uchr,^,;ai o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o
utworzeniu oddziału lub fiiij Fundacji,

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

i nicjatywa uchwałodawcza.

§23

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak niż raz do
roku, Posiedzenia mogą odbywac się w trybie on-line.

2, Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub
połowy składu Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie lub w formie elektronicznej.

3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej
14 dni przed planowanym posiedzeniem na piśmie lub w formie elektronicznej.

4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Radyw jego zastępstwie, a w razie,
gdy jest to niemozliwe inny członek Rady wskaza ny przez Radę na początku posiedzenia.

5. W posiedzeniach Rady moze uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji,

6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, o ile postanowienia
niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Dla wazności uchwał wymagana .jest obecność co najmniej
połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji iub Wiceprzewodniczącego Rady
Fu ndacj i.

7. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu
specjalistów.

9. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z ceiami Fundacji, a także inne osoby.
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10, udz al osob wymienionych w ust. 9 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter jedynie
.]^.-..,l _.

i- -cn,,vały Rady Fundacji mogą być takze podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie pisemnej
',,; 

:,t/n,] rawnież za pośrednictwem faksu] bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

<c,nunjkatora internetowego, w ten sposob, że treść uchwały zostanie doręczona poszczególnym
cz:onkom Rady i złażąoni swoje podpisy pod tą uchwałą, a następnie prześlą swoje głosy do siedziby
Fundacji w formie pisemnej [faksowej] lub za pośrednictwem poczty eiektronicznej / komunikatora
lub też wyrażą precyzyjne swoje stanowisko w formie opisowej w treści maila bądź komunikatu
internetowego,

§24

1,. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków - w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa -
powoływanych na czas nieoznaczony przez Radą.

2. Pierwszy skład Zarządu został ustalony przez Fundatorów w Akcie Fundacyjnym.

3. Fundatorzy posiadają prawo zasladania w Zarządzie.

4, Prezes Zarządu i Wiceprezes są wybierani przez Zarząd spośród jego członków.

4, Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. CzłonkowieZarządu mogą być zatrudnieniw Fundacji i mogą pobierać wynagrodzenie.

§25

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka

Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w §25 ust. 1, przez Radę następuje w przypadku:

złozenia na ręce Rady pisemnej rezygnacjiczłonka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,

niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niz 6 miesięcy,

niena leżytego wypełnia nia f u n kcj i członka Zarządu,

działania na szkodę Fundacji,

naruszenia postanowień statutu Fundacji,

1)

2\

3)

4}

5)

t1,



3. Uchwała Rady, o której mowa w ust, 1_ zapada większością 2l3 glosow przy obecności co najmniej

2/3 składu członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§26

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać określony w

regula m i n ie uchwa lonym przel Zarząd.

§27

1. Do zakresu kompetencji Zarządu nalezy podejmowanie wszelkich decyzjl dotyczących Fundacji, nie

zastrzezonych dla kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji,

2. Zarząd w szczególności :

1) uchwala roczne iwieloletnie plany działania Fundacji.

2) sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji iprzedkłada je Radzie oraz

ministrowi właściwemu ze względu na cele Fundacji.

3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

Ą\ przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5) ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia orat wysokość środków na

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

6) podejmuje decyzję o przystępowaniu do spółek, zrleszen i innych organizacji oraz o ich

tworzeniu,

7\ występuje z wnioskami w sprawle zrnian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.

8) przyznaje odznaki, medale i tytuły honorowe, nagrody oraz wyróżnienia

§28

1.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego

członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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3 , :-,".,,, ],-]..J- nlogą być także podejmowane w trybie obiegowym, tj. w formie pisemnej [w tym
,,,,,, 

=_ _. ::.-:ir ctwem faksu] bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora
-:=--:::,,,:g3 ,,.,,ten sposób, że treść uchwały zostanie doręczona poszczególnym członkom Rady i

_ __-_:- j,,,].e podpisy pod tą uchwałą, a następnie prześlą swoje głosy do siedziby Fundacji w
-:,*. : semnej lfaksowej] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej / komunikatora lub też

,., " 
,":ą pre cyzyjne swoje stanowisko w formie opisowej w treści maila bądź komunikatu

§29

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

Dopuszczalna jest forma posiedzeń on-line lub telekonferencji,
raz na 3 miesiące,

2. Posiedzen|aZarządu zwołuje Prezes 7arządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady lub innego

członka Zarządu. Wniosek może mieć formę pisemną lub zostać wysłany za pośrednictwem maila,

komunikatora lub sms.

3. O terminie posiedzenia Zarządu, Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu i Radę co
najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemozności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3

zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upowazniony przez Prezesa Zarządu,

§30

Do reprezentowania Fundacji oraz składania ośwtadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach
majątkowych i niemajątkowych upowazniony jest zarówno Prezes Zarządu Fundacji, jak i Wiceprezes
Zarządu na równorzędnych prawach.

RozDzlAŁV

PosTANoWlENlA KoŃcoWE

§31

1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada.

2. Uchwała Rady - o której mowa w ust. 1 - zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej

2/3 składu członków Rady,

3. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§32
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Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyĆ się z inną fundacją.

połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłoby ulec istotnej zmianie cele Fundacji,

Decyzje o połączeniu podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów, w obecnoŚci

co najmniej 2/3 składu członków Rady.

§33

1. Fundacja ulega likwidacji:

1) w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,

2\ w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku, o ile brak jest realnYch PersPektYw

pozyskania nowych środków.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyŚlnej uchwały, podjętej

na wniosek Zarządu,

§34

1. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji albo inne osoby wskazane Przez Fundatora.

2. Majątek pozostały po likwidacjiprzeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególnoŚci PoPrzez

przekazanie go instytucjom, których zakres działalności odpowiada celom Fundacji.

§35

Statut wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania Fundac 1i przez Sad RejonowY w Zglerzu.

fln",}v W{*-
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