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STATUT FUNDACJI 
 
 
 

TYTUŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1. Fundacja pod nazwą Regionalna Fundacja Rozwoju „SERCE” zwana dalej Fundacją, 
którą ustanowiła EWA NOWAK zwana dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 
w dniu 29.07.2004 r. w kancelarii Notarialnej  w Kolbuszowej , działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach [Dz. U. 91. Nr 46, póz. 203 z późń. 
Zm.], innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu. 
 
§2. Fundacja jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
§3. 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kolbuszowa. 
 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
§4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 
§5. Fundacja uŜywa pieczęci zawierającej nazwę Regionalna Fundacja Rozwoju „SERCE”. 
Fundacja moŜe uŜywać równieŜ nazw skróconych takich jak : RFR „SERCE” lub Fundacja 
„SERCE”. 
 
§6. Fundacja moŜe ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróŜnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłuŜonym dla Fundacji. 

 
 

TYTUŁ II 
 

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA 
 

§7. Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie uŜytecznej na rzecz 
ogółu społeczności w zakresie : 
 

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

2) działalności charytatywnej; 
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagroŜonych zwolnieniem z pracy; 
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego; 
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
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11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą; 
13) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 
15) promocji i organizacji wolontariatu. 

 
§8. Cele fundacji, o których mowa w §7 realizowane są poprzez: 

 
1) organizowanie imprez dla dzieci, organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i 

młodzieŜy na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenie w kraju i zagranicą, 
2) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i 

młodzieŜy lub dla dzieci i młodzieŜy z rejonów zagroŜonych bezrobociem, 
3) tworzenie i prowadzenie ośrodków szkoleniowo – badawczych świadczących usługi w 

zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, 
4) organizowanie i finansowanie kursów, zajęć pozaszkolnych ( sportowo- rekreacyjnych,  

turystycznych, z zakresu oświaty, kultury i sztuki), 
5) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 
6) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, 
7) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki oraz podniesienia 

walorów turystycznych regionów, 
8) propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym realizacja i wspomaganie 

projektów wdraŜających rozwiązania proekologiczne, 
9) propagowanie nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii 

informatycznych i tele-informatycznych oraz związanych z zarządzaniem jakością,  
10) organizowanie zbiórek pienięŜnych i rzeczowych, 
11) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i 

sztukę, 
12) organizowanie miejsc pracy, promocję zatrudnienia, prowadzenie aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy, 
13) pomoc społeczną, w tym : 
 

a) działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność 
półkolonii, działalność prewencyjna oraz inną działalność tego rodzaju, 

b) działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji 
materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, 
zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za 
mieszkania, wydawanie bonów Ŝywnościowych, 

c) odwiedzanie osób starych i chorych, 
d) niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w tym 

osobom niepełnosprawnym,  
e) konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 

oraz budŜetami gospodarstw domowych, działalność poradni małŜeńskich i 
rodzinnych, 

f) działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 
g) działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk Ŝywiołowych, 

katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i 
długotrwałych schronisk dla tych osób, 

h) działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy 
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wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. 
 
14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania : 
 

a) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,  
b) organizowanie ośrodków doradczych-konsultacyjnych i banków informacji 

gospodarczej umoŜliwiających wymianę oraz udostępnianie doświadczeń i 
wiedzy w zakresie prowadzenia średnich i małych przedsiębiorstw, 

c) pozyskiwanie i udostępnianie przedsiębiorcom nowoczesnych technologii 
przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,  

d) propagowanie nowoczesnych technologii w tym systemów zarządzanie 
jakością oraz pomoc w zakresie ich wdraŜania w przedsiębiorstwach, 

e) wykonywanie usług w zakresie badań i analiz specjalistycznych zgodnie z 
potrzebami przedsiębiorców 

f) działania z zakresu poradnictwa prawno – ekonomicznego i zawodowego, 
 

15) organizacja konferencji, odczytów, seminariów i szkoleń o tematyce obejmującej cele 
fundacji, o których mowa w §7, skierowanych do przedsiębiorców, lokalnego 
społeczeństwa oraz władz lokalnych, 

16) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie koniecznym do realizacji celów 
Fundacji w tym wydawanie czasopism, folderów, broszur informacyjnych itp, 

17) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców, 

18) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów oraz współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami, 

19) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach słuŜących realizacji celów 
statutowych w zakresie : działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych 
nośników informacji, przetwarzanie odpadów, budownictwo, handel hurtowy i 
komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, handel 
detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli, 
prowadzenie hoteli i restauracji, transport drogowy towarów, działalność związana z 
turystyką, obsługa nieruchomości, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz 
wypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego, doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych, 
działalność związana z bazami danych, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, 
księgujących i sprzętu komputerowego, działalność związana z informatyką pozostała, 
badania i analizy techniczne, reklama, rekrutacja i udostępnianie pracowników, 
sprzątanie i czyszczenie obiektów, działalność związana z organizacją targów i wystaw, 
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gospodarowanie 
odpadami. 

 
§9. W celu realizacji swoich zadań Fundacja będzie takŜe nawiązywać i rozwijać 
współpracę z : 
 
1) władzami lokalnymi rządowymi i samorządowymi dla rozwiązywania problemów 

lokalnych, które wpisują się w przedmiot działalności Fundacji i realizowanych przez 
nią celów, 

2) innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami prawnymi a takŜe 
fizycznymi oraz wspieranie merytoryczne lub finansowe realizowanych przez nich 
inicjatyw społecznych, a takŜe realizacja wspólnych działań oraz programów na zasadzie 
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partnerstwa w kraju i zagranicą; 
 
 

TYTUŁ III 
 

DOCHODY I MAJ ĄTEK FUNDACJI. SPONSOR FUNDACJI 
 

Rozdział 1: Dochody Fundacji 
 

§10. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z : 
 

1) grantów, dofinansowań, dotacji otrzymywanych w drodze konkursów aplikacyjnych, 
wniosków o dofinansowanie itp. 

2) darowizn, spadku i zapisów środków finansowych i rzeczowych albo praw 
majątkowych od osób fizycznych jak i prawnych polskich jak i zagranicznych; 

3) zbiórek publicznych, kiermaszów, aukcji; 
4) dotacji, subwencji otrzymywanych od organów rządowych i samorządowych jednostek 

organów władzy lokalnej na realizację działalności Fundacji, jak i na podstawie umów 
powierzających jej wykonywanie zadań zleconych przez te organy mieszczące się w 
ramach działalności Fundacji;  

5) sprzedaŜy towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby objęte  
działalnością poŜytku publicznego realizowaną przez Fundację  na podstawie  
przepisów ustawy o poŜytku publicznym, a ponadto  sprzedaŜy przedmiotów darowizny 
otrzymanej przez Fundację na zasadach określonych przez przepisy ustawy o poŜytku 
publicznym. 

6) komercyjnych instrumentów finansowych. 
7) dochodów z majątku ruchomego i  nieruchomego, 
8) odsetek do własnego kapitału, 
9) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 

 
§11. Cały dochód fundacji przeznaczany jest na działalność statutową fundacji, wymienioną 
w §7. 
  

Rozdział II: Majątek Fundacji 
 
§12. 1. Majątek  Fundacji  stanowi  Fundusz  załoŜycielski  w  postaci pieniędzy wniesionych  
przez  Fundatora  w kwocie 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy) oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 
 
2. Fundacja przeznacza ze swojego majątku na działalność gospodarczą przewidzianą w 
statucie kwotę co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 
 
§13. Na podstawie niniejszego statutu zabronione jest: 
 

1) udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków jej organów lub pracowników, a takŜe osób w stosunku do tych pracowników  
uznanych za osoby bliskie w rozumieniu  przepisów ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie. 

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
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jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich. 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

Rozdział III: Sponsor Fundacji 
 
§14. 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, 
jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), lub gdy idzie o osoby zagraniczne 2.000 EURO (słownie: dwa tysiące EURO) 
uzyskują za ich zgodą, tytuł Sponsora Fundacji, który ma charakter osobisty i moŜe być 
uŜywany w działalności zawodowej i gospodarczej. 
 
2. Osobie fizycznej lub prawnej, która dokona przysporzenia majątkowego, o którym mowa 
przysługuje prawo otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt dla celów 
fiskalnych. 

 
 

TYUTŁ IV 
 

ORGANY I ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI 
 
§15. Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 
 

Rozdział I: Zarząd Fundacji 
 

Oddział I: Zasady działania Zarządu Fundacji 
 
§16. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
§17. 1. Zarząd składa się z od jednego do trzech Członków zwanych dalej Członkami 
Zarządu. 
 
2. Członków Zarządu, na pięcioletnią kadencję, za wyjątkiem pierwszego zarządu 
powoływanego przez Fundatora, powołuje , odwołuje oraz ustala ich ilość oraz funkcje Rada 
Nadzorcza Fundacji. 
 
3. Fundator Fundacji moŜe być Członkiem Zarządu. 
 
4. Do pierwszego jednoosobowego Zarząd Fundacji powołana zostaje na stanowisko Prezesa 
Pani Ewa Nowak. 
 
5. Funkcja w Zarządzie Fundacji pełniona jest społecznie lub na podstawie umowy o pracę 
przy czym członkom zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z 
wykonywanymi czynnościami. 
 
6. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Fundacji.     
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§18. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje związane realizacją celów przewidzianych w 
niniejszym statucie. 
 
§19. Zarząd w szczególności: 
 

1) reprezentuje Fundację i składa w jej imieniu oświadczenia woli, 
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania; 
3) sporządza sprawozdania z działalności fundacji; 
4) sprawuje zarząd nad majątkiem; 
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków ma wynagrodzenia dla pracowników  

a takŜe ustala wielkość przyjęć dla świadczenia usług na zasadach wolontariatu w 
rozumieniu przepisów ustawy o poŜytku publicznym i zwrotu kosztów związanych z 
świadczeniem tych usług;  

7) kieruje bieŜącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych 
oraz za wyniki działalności finansowo - gospodarczej; 

8) tworzy i znosi, jeŜeli wymagają tego względy dotyczące celów oraz sposobów ich  
realizacji postawionych przed Fundacją w niniejszym statucie, Biura Fundacji wraz z 
określeniem regulaminu działalności takiego Biura; 

9) ustala zasady wynagradzania pracowników Fundacji. 
 
§20. Zarząd wykonuje wszelkie inne nie wymienione w statucie czynności związane z 
działalnością Fundacji. 
 
§21. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji łącznie z jednym z 
członków Zarządu a w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu. 
 
2. Oświadczenia woli w drobnych sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, 
związanych z codzienną działalnością i funkcjonowaniem fundacji, moŜe składać kaŜdy 
Członek Zarządu jednoosobowo. 
 
3. Zarząd moŜe ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając 
zakres ich zamocowania. 
 
§22. Zarząd w miarę potrzeby moŜe uchwalić Regulaminu Działalności Zarządu, który 
powinien zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Fundacji. 
 
§23. 1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich 
Członków Zarządu z zastrzeŜeniem ust. 2. 
 
2. JeŜeli w wyniku wykonania podjętej przez Zarząd uchwały, Fundacja zaciąga 
zobowiązanie w wysokości co najmniej 50.000 zł., to dla jej podjęcia wymagana jest 
jednomyślność wszystkich Członków Zarządu. 
 
3. Dla  waŜności  podjęcia  uchwały  wymaga  się  formy  pisemnej  opatrzonej  datą 
numerem kolejnym uchwały oraz podpisami członków Zarządu oraz protokolanta. 
 
4. Protokolantem uchwał, o których jest mowa w §2 nie moŜe być Członek Zarządu. 
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Oddział II: Odpowiedzialność Członka Zarządu tytułem pełnionej funkcji 
 
§24. 1. Członek Zarządu winien wykonywać swoje obowiązki z naleŜytą starannością i tak 
prowadzić sprawy Fundacji, aby zapobiec powstaniu szkody w jej majątku przy 
jednoczesnym dąŜeniu do realizacji celów przed nią postawionych. 
 
2. W przypadku uprawdopodobnieniu naruszenia przez Członka Zarządu obowiązujących 
przepisów prawa lub postanowień niniejszego statutu, czym naraŜa on Fundację na szkodę, 
Rada Nadzorcza Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków 
Zarządu moŜe, po uprzednim niezwłocznym wezwaniu Członka Zarządu którego sprawa 
dotyczy, do złoŜenia stosownych wyjaśnień , odwołać go z pełnionej funkcji. 
  

Oddział III: Rezygnacja Członka Zarządu 
 
§25. 1. Członek Zarządu moŜe złoŜyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji. 
 
2. Członek Zarządu po złoŜeniu rezygnacji zobowiązany jest pełnić swoją funkcje do czasu 
wyboru na jego miejsce nowej osoby, której przekaŜe niezwłocznie wszelkie sprawy, które 
prowadził w ramach pełnionej funkcji. 
 
3. Zapisy powyŜsze nie uchybiają przepisom prawa pracy, które mają pełne zastosowanie 
stosunku do osób pełniących funkcje w Zarządzie Fundacji na podstawie umowy o pracę. 

 
Oddziały IV: Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu. 

 
§26. 1. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 
 
2. Mandat Członka Zarządu wygasa takŜe z chwilą rezygnacji lub odwołania z pełnionej 
funkcji. 
 
§27. Na Członka Zarządu moŜe być powołana osoba dająca, własną wiedzą, umiejętnościami 
oraz doświadczeniem rękojmię właściwego wypełniania obowiązków Członka Zarządu 
Fundacji. 
 
§28. 1. Rada Nadzorcza Fundacji niezwłocznie, jednakŜe nie dłuŜej niŜ w terminie 14 dni od 
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w §35 pkt l i 2 podejmuje uchwałę o powołaniu 
nowego Członka Zarządu. 
 

Rozdział II: Rada Nadzorcza Fundacji 
 

Oddział I: Zasady działania i kompetencje Rady Nadzorczej Fundacji 
 

§29. 1. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą Nadzorczą, jest organem kontrolno – 
nadzorczym Fundacji. 
 
2.  Rada składa się z trzech do pięciu członków zwanych dalej Członkami Rady. 
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3. Pracom Rady Nadzorczej przewodzi Przewodniczący, wybierany przez Członków Rady z 
ich grona, na okres jej kadencji. Dopuszczalna jest wielokadencyjność Przewodniczącego 
Rady. 
 
§30. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy: 
 

1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu Fundacji; 
2) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalność Fundacji, zatwierdzanie rocznych 

sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji za ten okres; 
3) ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, za wyjątkiem powołania 

pierwszego zarządu dokonywanego przez Fundatora; 
5) dokonywanie, po uprzednim rozpatrzeniu w drodze uchwały, zmian w statucie 

Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji; 
6) przeprowadzanie lub zlecanie osobom posiadającym stosowne kwalifikacje, okresowej 

kontroli gospodarki finansowej Fundacji; 
7) ustalanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu 

działalności Zarządu Fundacji; 
8) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; 
9) podejmowanie na wniosek Zarządu rozstrzygnięcia w przedmiocie likwidacji Fundacji. 

§31. 1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według regulaminu, o 
którym mowa w § 29 pkt 7. 

§32. 1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane przez wszystkich Członków Rady. 

2. KaŜdy z Członków Rady posiada jeden głos. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 

§33. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, bądź na wniosek 
zarządu lub na wniosek, złoŜony przez co najmniej 2/3 Członków Rady. 

§34. Funkcje Przewodniczącego Rady i innych Członków Rady są honorowe i bezpłatne. 
Rada moŜe jednak otrzymać zwrot koniecznych wydatków, poczynionych przez Członków 
Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 

Oddział II: Skład Rady Nadzorczej 

§35. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje fundator w drodze oświadczenia.  

§36. Nie moŜna łączyć funkcji Członka Rady z funkcją członka organu zarządzającego 
Fundacji. 
 
§37. 1. Członkiem Rady nie moŜe być równieŜ osoba pozostająca w stosunkach 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z organem 
zarządzającym Fundacji. 



9 
 

 
2. Członkiem Rady nie moŜe być równieŜ osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej. 
 

Odział III: Wygaśnięcie członkowstwa w Radzie Fundacji 
 
§38. 1. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek śmierci Członka Rady, złoŜenia 
przez niego rezygnacji na piśmie lub jego odwołania. 
 
2. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa takŜe w przypadku skazania Członka Rady 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 
 

TYTUŁ V 
 

ZMIANY STATUTU 
 

§39. 1. Zmiana statutu moŜe dotyczyć równieŜ zmian celów Fundacji. 
 
2. Zmian statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie jednomyślnej uchwały, podjętej 
na naleŜycie uzasadniony wniosek Zarządu. 

 
 

TYTUŁ VI 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

Rozdział I: Rachunkowość i gospodarka finansowa Fundacji 
 
§40. Fundacja prowadzi racjonalną i przejrzystą gospodarkę finansową, mającą na celu 
realizację zawartych w statucie celów, dla których Fundacja została powołana. 
 
§41. Gospodarka finansowa Fundacji, o której mowa jest w §41 niniejszego statutu jest 
realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości [Dz. U. 
2002. Nr 76 póz. 694.]. 
 
§42. W przypadku realizacji odpłatnej i nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego, 
wymieniona działalność zostanie na zasadach określonych w tej ustawie rozdzielona pod 
względem rachunkowym. 
 

Rozdział: II Obowiązki Fundacji w zakresie składania sprawozdań 
 
§43. 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.  
 
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za 
rok ubiegły. 
 
§44. Fundacja po uzyskaniu statusu organizacja poŜytku publicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy o poŜytku publicznym, zobowiązana jest do sporządzania rocznego 
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sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz podawania go do publicznej 
wiadomości i przedkładania go właściwemu ministrowi. 
 

Rozdział III: Likwidacja Fundacji 
 

§45. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana 
lub wobec wyczerpania się środków finansowych i braku majątku. 
 
§46. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na umotywowany wniosek 
Zarządu. 
 
§47. Likwidatorami z mocy statutu są Członkowie Zarządu. 
 
§48. Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz organizacji realizujących cele, o 
których mowa w §7 niniejszego statutu. 
 


