
Tekst Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka przyjęty uchwałą Rady Fundacji nr 
2/04/R/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

STATUT 

FUNDACJI KAMILA MAĆKOWIAKA 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

1. Fundacja Kamila Maćkowiaka zwana dalej „Fundacją" działa na podstawie
niniejszego statutu, obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Maćkowiaka zwanego dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Małgorzatę Badowską w kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej
89 lok. 16 A i 17 A w dniu 26.08.2010, za numerem repertorium
A Nr 3998/2010 .

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy

czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury

dziedzictwa narodowego .

§4

Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) a 
także innych oznaczeń. 

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

ROZDZIAŁ 2. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§6
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1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, w tym: dzieci, młodzieży,
seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem lub
ubóstwem.

2. Celem głównym Fundacji jest działalność oświatowo - kulturalna, w tym:
1) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego;
2) upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez
popularyzowanie polskiej kultury i sztuki, języka, historii, tradycji;

3) upowszechnianie zwyczajów różnych kręgów kulturowych oraz
przybliżanie i popularyzowanie języków, historii, kultury, sztuki,
różnych grup etnicznych i krajów świata,

4) promowanie polskich i światowych twórców oraz wspieranie ich
w rozwoju ich karier;

5) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej;
6) rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy

regionami;
7) inicjowanie lub wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz

międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
8) popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki

związanych z miastem, regionem i krajem;
9) kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w

sztuce i kulturze;
10) integrowanie społeczeństwa wokół wartości związanych ze sztuką

i kulturą;
11) łączenie sztuki i kultury z innymi dziedzinami życia;
12) aktywizacja i socjalizacja społeczeństwa poprzez sztukę i kulturę;
13) działalność na rzecz integracji europejskiej, dialogu

międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

14) promowanie zasad tolerancji;
15) nawiązywanie przyjaźni pomiędzy narodami;
16) promowanie sztuki i kultury z legalnych źródeł;
17) rzecznictwo interesów środowiska artystycznego.

3. Ponadto celami Fundacji, w tym realizowanymi w nawiązaniu do celu
głównego, są:

1) ochrona i promocja zdrowia,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4) upowszechnienie ochrony środowiska i ekologii,
5) upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa,
6) działalność charytatywna,
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
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8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

9) integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem lub
ubóstwem, w tym rehabilitacja zawodowa 1 społeczna osób

niepełnosprawnych,
10) wspomaganie rozwoju techniki, innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
11) upowszechnianie macierzyństwa, rodzicielstwa, wszechstronne

wspieranie rodziny i ochrona praw dziecka,

12) promocja wolontariatu,
13) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
14) upowszechnienie integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej,
15) wspieranie procesów rewitalizacji,
16) promowanie regionów, w tym przede wszystkim Łodzi i województwa

łódzkiego oraz promocja Polski,

17) wszechstronne wspieranie orgarnzacp pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§7

1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

1) przygotowywanie i prezentowanie szerokiej publiczności przedstawień
teatralnych, wystaw, happeningów, projekcji, koncertów, konkursów,
wernisaży, zapisów i pokazów audio- foto - wizualnych, itp.;

2) organizowanie wyjazdów z przedstawieniami realizowanymi przez
Fundację lub wspieranie organizacji takich wyjazdów;

3) tworzenie, realizacja autorskich projektów artystycznych;
4) organizowanie lub udział w festiwalach teatralnych, fotograficznych

filmowych;
5) organizowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy

twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kultury;

6) reprezentowanie artystów;

7) fundowanie stypendiów, w szczególności uzdolnionym młodym artystom;
8) tworzenie lub udział w programach wymiany kulturalnej bądź

studenckiej;
9) organizowanie wyjazdów studyjnych;
1 O) organizowanie przedszkoli, szkół o charal<terze artystycznym;
11) organizowanie wycieczek i innych imprez turystyczno - krajoznawczych;
12) organizowanie wypoczynku letniego, zimowego stacjonarnego 

(półkolonii) bądź wyjazdowego (kolonii, obozów) dla dzieci i młodzieży; 

3 



Tekst Statutu Fundacji Kamila Maćkowiaka przyjęty uchwałą Rady Fundacji nr 
2/04/R/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

13) organizowanie lub udział w konferencjach, seminariach, prelekcjach,

wykładach, warsztatach, szkoleniach, sympozjach, debatach i innych

formach przekazywania wiedzy;

14) organizowanie czasu wolnego, w tym kółek zainteresowań;

15) organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, zajęć o charakterze

profilaktycznym i korektywnym, zajęć rehabilitacji ruchowej;

16) prowadzenie bądź włączanie się w badania prowadzone przez różne

podmioty;

17) wydawanie książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków,

18) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji członków organów i kadry

Fundacji, w tym wolontariuszy;

19) organizowanie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem lub

ubóstwem;

20) organizowanie staży i praktyk;

21) przekwalifikowywanie zawodowe;

22) udział w konkursach i pozyskiwanie środków na realizację celów

statutowychf

23) sprzedaż przedmiotów darowizny;

24) organizowanie zbiórek publicznych, loterii, bali charytatywnych, aukcji,

25) organizowanie wolontariatu poprzez angażowanie lokalnej społeczności

w realizację celów Fundacji;

26) prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie

służącym realizacji celów Fundacji;

27) współpracę z jednostkami administracji publicznej (terytorialnej,

centralnej), placówkami oświatowymi, placówkami kulturalnymi i innymi

podmiotami, którym bliskie są cele Fundacji;

28) podejmowanie innych działań niż wymienione powyżej, które przyczynią

się do realizacji celów Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność wymienioną w § 7 ust. 1 zarówno w

formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej pożytku publicznego.

3. W przypadku jednoczesnego prowadzenia przez Fundację działalności

nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego Zarząd podejmuje uchwałę

określającą zakres każdej z nich i rachunkowo wyodrębnia te formy

działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów

i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ROZDZIAŁ 3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI. 

§8
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1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości dwóch tysięcy

złotych (2000 zł) oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§9

1. Środki na realizacjt:; celów Fundacji, w szczególności mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych ,

3) ze zbiórek publicznych i imprez publicznych ,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) odsetek bankowych,

6) pożyczek,

7) aukcji i licytacji,

8) nawiązek orzekanych przez sądy,

9) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
1 O) przychodów z działalności gospodarczej Fundacji.

2. Fundacja nie dystrybuuje wypracowanego dochodu (zysku, nadwyżki
przychodów nad kosztami) pomiędzy Fundatorów lub jej pracowników.

Wypracowany przez Fundację dochód (zysk, nadwyżka przychodów nad

kosztami) przeznaczany jest w całości na wzmacnianie potencjału Fundacji

jako przedsit;biorstwa społecznego, tj. na realizację celów statutowych

Fundacji, w tym realizacje; działalności pożytku publicznego prowadzonej

przez Fundację na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.

3. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy

rok obrotowy i kalendarzowy kończy sic; w dniu 31.12.2019 r..

4. Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej

lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu bez względu na to, czy płatność jest

przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się

ze sobą powiązane.

§10

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz

osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami 
bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;

4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 4. ORGANY FUNDACJI I OGÓLNE ZASADY ICH DZIAŁANIA 

§ 11

Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą"
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem"

Rada Fundacji 

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 2 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych

członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie złożonej 

Przewodniczącemu Rady;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
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3) pozostawania z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) powołania, za zgodą zainteresowanego, do Zarządu;
6) odwołania;
7) śmierci członka Rady.

6. Odwołanie członka Rady może w każdym czasie nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady, w przypadku:

1) podjęcia przez członka Zarządu działań rażąco naruszających prawo,
postanowienia niniejszego Statutu lub mających na celu wyrządzenie
szkody Fundacji;

2) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji Członka Rady .

§ 13

Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami 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) nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji.

§ 14

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku najpóźniej do 30 czerwca .
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący smsem lub e-mailem co najmniej

na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów,
chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Rada może podjąć uchwał(,' bez formalnego zwołania posiedzenia jeżeli obecni
są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia posiedzenia.

§ 15

Do kompetencji Rady należy: 
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1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu

majątkowego Fundacji,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz

sprawozdań finansowych Fundacji,

3) udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa

i Wiceprezesa Zarządu,

5) uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji.

Zarząd 

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa

powoływanych przez Radę na czas nieokreślony.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) powołania, za zgodą zainteresowanego, do Rady;

5) śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być

odwołani przez Radę Fundacji w każdym czasie w drodze uchwały podjętej

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, w przypadku:

1) podjęcia przez członka Zarządu działań rażąco naruszających prawo,

postanowienia niniejszego Statutu lub mających na celu wyrządzenie

szkody Fundacji;

2) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność

do sprawowania funkcji Członka Zarządu.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2) realizacja celów statutowych;

3) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

4) sporządzanie planów pracy i budżetu;
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5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

8) uchwalanie Regulaminu Zarządu;

9) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu;

10) coroczne przedkładanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności

Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;

11) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

12) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;

13) podejmowanie decyzji w innych sprawach, niezastrzeżonych do

kompetencji Rady Fundacji.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że

pierwsze posiedzenie Zarządu w danym roku kalendarzowym musi odbyć się

najpóźniej do 31 marca.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes za pośrednictwem sms-a lub e-maila

co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli

dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego

rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może podjąć uchwałę bez formalnego zwołania posiedzenia jeżeli

obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

dotyczącego odbycia posiedzenia.

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w związku

z pełnioną funkcją bądź niezależnie od niej na podstawie umowy o pracę bądź

umów cywilnoprawnych.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia

funkcji w Zarządzie na podstawie jednomyślnie podjętej przez Radę uchwały.

8. W sporze Członka Zarządu z Fundacją Fundację reprezentuje jeden z

członków Rady wskazany uchwałą Rady.

Sposób reprezentacji 

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich rodzajach spraw

niemajątkowych i majątkowych może samodzielnie składać każdy z członków

Zarządu.
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2. Zarząd może powoływać pełnomocników bądź prokurentów.

ROZDZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 20

1. Fundacja moze prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową
w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego.

2. Decyzję co do uruchomienia przez Fundację działalności gospodarczej,.
zakresu tej działalności, zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd
i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie
(pełnym bądź ograniczonym) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD):
1) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień 

artystycznych
2) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 

artystycznych
3) 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
4) 79.90 C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie

indziej niesklasyfikowana
5) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
6) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo

i programów telewizyjnych
7) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach 
8) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży

wysyłkowej lub Internet
9) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami
10) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
11) 59.14. Z Działalność związana z projekcją filmów
12) 58.11.Z Wydawanie książek
13) 58.13.Z Wydawanie gazet
14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4. Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i JeJ wyników,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Fundacja nie może angażować wolontariuszy do prowadzenia działalności
gospodarczej
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6. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza nie może pokrywać się

z prowadzoną przez Fundację w tym samym czasie działalnością odpłatną

pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 5. FUNADCJA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

§ 21

1. Fundacja co najmniej w okresie zakreślonym w umowie o udzielenie wsparcia

na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym deklaruje

spełnianie łącznie warunków zakreślonych przez definicję przedsiębiorstwa

społecznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi

bądź innymi właściwymi przepisami prawa jeżeli takie przepisy wejdą w

życie i będą Fundację obowiązywały.

2. W Fundacji jako przedsiębiorstwie społecznym obowiązują następujące

zasady partycypacji pracowników:

1) Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie

3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności

i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie

kierunkach zmian z co najmniej jednym przedstawicielem osób

zatrudnionych w Fundacji;

2) przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 1, nie może być członkiem Zarządu

Fundacji i jest wybierany zwykłą większością głosów podczas zebrania, w

którym bierze udział co najmniej połowa osób zatrudnionych w Fundacji

nie będących członkami jej Zarządu;

3) wnioski ze spotkania konsultacyjnego podlegają dyskusji na zebraniu

Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić wszystkim osobom

zatrudnionym w Fundacji pisemną informację o wykorzystaniu tych

wniosków.

3. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust.

2 pkt 1, oraz przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi w

Fundacji nic będącymi członkami jej Zarządu określa regulamin przyjęty

przez Zarząd.

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć zmiany celu działania Fundacji.

§ 23
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1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez prze1ęc1e, jak i poprzez
zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie
Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.

4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji,
bezwzględna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarządu Fundacji zawiadamia ministra właściwego
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz organizacji
o zbliżonych celach.
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