STATUT
FUNDACJI – INSTYTUTU WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
- tekst jednolity
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zwana w dalszej części statutu
Fundacją, ustanowiona przez Fundację Barbary Piaseckiej Johnson z siedzibą w Kątach
Wrocławskich aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 października 2004r. przez
Notariusza Barbarę Skoczyńską-Soroko w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w
Warszawie, przy ulicy Sulkiewicza 9 m.7 za Repertorium A nr 10663/2004, zmienionym
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 grudnia 2004r. przez Notariusza Barbarę
Skoczyńską-Soroko w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy
Sulkiewicza 9 m.7 za Repertorium A nr 12937/2004, zmienionym aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 4 lutego 2005r. przez Notariusza Barbarę Skoczyńską-Soroko w
siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Sulkiewicza 9 m.7 za
Repertorium A nr 1296/2005, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984r. o fundacjach (jedn.tekst Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz.203 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Instytut Wspomagania Rozwoju
Dziecka, Fundacja-IWRD, IWRD.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza
obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami o podobnym profilu.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Ministrami właściwymi ze względu na cele Fundacji są: Minister Zdrowia oraz Minister
Edukacji Narodowej i Sportu.
§6
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: Fundacja - Instytut
Wspomagania Rozwoju Dziecka.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Fundacja została powołana w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom z
autyzmem i ich rodzinom.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) diagnozowanie i terapię dzieci,
b) inicjowanie

i

wspieranie

(organizacyjnie,

rzeczowo

i

finansowo)

terapii

indywidualnych i grupowych dla osób z autyzmem,
c) poradnictwo dla rodzin, których członkowie są dotknięci autyzmem,
d) tworzenie bazy materialnej w postaci ośrodków terapeutycznych dla dzieci i
dorosłych dotkniętych autyzmem,
e) organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych
problemowi autyzmu, terapii i pomocy osobom z autyzmem,

f) upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z autyzmem za pośrednictwem
mediów,
g) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo i finansowo)
programów, szkoleń, w tym prowadzenie praktyk studenckich, staży zawodowych,
programów badawczych własnych oraz we współpracy z innymi ośrodkami
naukowymi,
h) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zakładanie niepublicznych szkół i
przedszkoli,
i) certyfikację jakości terapii i szkoleń prowadzonych przez Fundację,
j) współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, służby zdrowia i innymi podmiotami
działającymi na rzecz osób z autyzmem,
k) działalność wydawniczą, poligraficzną, usługową związaną z poligrafią i reprodukcję
zapisanych nośników informacji,
l) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki wychowawczej i pomocy
społecznej,
m) sprzedaż detaliczną,
n) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
o) działalność badawczo-rozwojową,
p) działalność związaną z organizacją targów i wystaw,
q) działalność galerii i salonów wystawienniczych,
r) działalność domów i ośrodków kultury, projekcję filmów i działalność rozrywkową.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 300.000 zł

(słownie: trzysta tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.
3. Środki na realizację celu Fundacji i pokrycie kosztów jej działania pochodzić będą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych,
3) dochodów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz zysków z tytułu
udziału w funduszach inwestycyjnych,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4. Dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Dyrektor, na podstawie
upoważnienia i za zgodą Zarządu, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§9
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy 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”,
b) przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, 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,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, 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 organizacji,

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
§ 10
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji
§ 11
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Dyrektor Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i Dyrektora Fundacji.
Rada Fundacji
§ 12
1. Radę Fundacji, zwaną w dalszej części Radą, powołuje Fundator.
2. Rada liczy od 2 do 8 osób i wybierana jest na okres 3 lat.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator oraz wybrane przez niego osoby.
4. Rada na swym pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Fundatora, wybiera ze
swego grona Przewodniczącego.
§ 13
1. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji.
2. Szczegółowy zakres i sposób działania Rady określa Regulamin Rady zatwierdzony
przez Fundatora.
§ 14
1.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych,
nadzorczych i kontrolnych.

2.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
5) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
7) zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji oraz bilansu Fundacji,
8) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
9) rozpatrywanie bilansów i rachunków wyników z rocznych okresów działalności
Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi;
10) uchwalenie

i

zmiany

Regulaminu

Rady

Fundacji

oraz

zatwierdzanie

proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian.
§ 15

1. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane przez Przewodniczącego Rady
przynajmniej raz w roku, przy czym dla rozpatrzenia spraw wymagających
bezzwłocznego podjęcia decyzji posiedzenie może być zwołane w każdym terminie
z inicjatywy członka Rady Fundacji lub Zarządu.

2. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący.
3. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji,
Rada Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

4. Udział w posiedzeniu jest osobisty lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, co obejmuje w szczególności: transmisję posiedzenia w czasie
rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
członkowie Rady Fundacji mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w
miejscu innym niż miejsce posiedzenia Rady Fundacji oraz wykonywanie osobiście
lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

5. Jeżeli członek Rady Fundacji uczestniczy w posiedzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, jego udział w posiedzeniu może podlegać
jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członków

Rady Fundacji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Tożsamość
członka Rady Fundacji stwierdza Przewodniczący lub osoba powołana na zasadzie §
15 ust. 3 poprzez poczynienie odpowiedniej wzmianki w protokole i liście obecności.
Członkowie Rady Fundacji biorący udział w posiedzeniu bezpośrednio, potwierdzają
swoją obecność poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

6. Decyzje Rady Fundacji są podejmowane w formie zaprotokołowanych uchwał
zwykłą większością głosów, przy czym każdy z członków Rady ma prawo do jednego
głosu, a dla ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy
członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Głos może zostać oddany przez członka Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej w drodze głosowania elektronicznego (e-votingu), w
szczególności poprzez przesłanie w zakreślonym przez Przewodniczącego terminie
maila z adresu e-mail zadeklarowanego przez głosującego w toku posiedzenia na
adres e–mail wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Rady Fundacji.

8. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu
Fundacji oraz inne osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.

9. Tryb działania Rady Fundacji może określać także Regulamin.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 17
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
2) być skazani za przestępstwo z winy umyślnej,

3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z póź. zm.).
Zarząd Fundacji
§ 18
1.

Zarząd

Fundacji

kieruje

działalnością

Fundacji

i

reprezentuje

ją

na zewnątrz.
2.

Zarząd liczy od 1 do 5 członków powołanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

3.

Kadencja Zarządu Fundacji trawa 3 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić
przez więcej niż jedną kadencję.

4.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem
kadencji z przyczyn wymienionych w § 24 ust. 2.

§ 19
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z
członków Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch prokurentów działających
łącznie.
2. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w
określonym zakresie.
§ 20
Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie
do kompetencji Rady Fundacji oraz Dyrektora Fundacji, a w szczególności:
1) realizacja głównych kierunków działania Fundacji,
2) określanie metody lub metod prowadzenia działalności statutowej w zakresie
terapii,
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
4) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Dyrektora,

6) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
7) powoływanie Dyrektora Fundacji,
8) powoływanie konsultantów w zakresie statutowej działalności Fundacji,
9) sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników Fundacji,
10)sprawowanie zarządu nad majątkiem.
§ 21
1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Fundatora, wybiera ze
swego grona Prezesa.
2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundator na pierwszym posiedzeniu
Zarządu powołuje Prezesa Zarządu.
§ 22
1. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu
Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych
uczestniczy Dyrektor Fundacji w celu składania wyjaśnień.
2.

Udział w posiedzeniu jest osobisty lub przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, co obejmuje w szczególności: transmisję posiedzenia w czasie
rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
członkowie Zarządu Fundacji mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w
miejscu innym niż miejsce posiedzenia Zarządu Fundacji oraz wykonywanie osobiście
lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.
3.

Jeżeli członek Zarządu Fundacji uczestniczy w posiedzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, jego udział w posiedzeniu może podlegać jedynie
wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członków Zarządu
Fundacji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Tożsamość członka
Zarządu Fundacji stwierdza Prezes Zarządu Fundacji poprzez poczynienie odpowiedniej
wzmianki w protokole i liście obecności. Członkowie Zarządu Fundacji biorący udział w
posiedzeniu

bezpośrednio,

potwierdzają

swoją

obecność

poprzez

złożenie

własnoręcznego podpisu na liście obecności.
4.

Decyzje Zarządu Fundacji są podejmowane w formie zaprotokołowanych uchwał

zwykłą większością głosów, przy czym każdy z członków Zarządu ma prawo do jednego

głosu, a dla ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Zarządu. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje
głos Prezesa Zarządu Fundacji.
5.

Głos może zostać oddany przez członka Zarządu Fundacji przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej w drodze głosowania elektronicznego (e-votingu),
w szczególności poprzez przesłanie, w zakreślonym przez Prezesa Zarządu Fundacji
terminie, maila z adresu e-mail zadeklarowanego przez głosującego w toku posiedzenia
na adres e–mail wyznaczonego przez Prezesa Zarządu członka Zarządu.
§ 23
1. Do udziału w posiedzeniu Zarządu Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Zarządu ma charakter
doradczy.
§ 24
1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
3) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
4) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
5) przekroczenia 75 roku życia,
6) nienależytego wypełniania funkcji członka,
7) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
Dyrektor Fundacji
§ 25
1. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Fundacji na okres 1 roku z możliwością
przedłużenia na kolejną kadencję.

2. Powołanie na stanowisko Dyrektora może być poprzedzone konkursem, którego
warunki ustalane są przez Zarząd Fundacji.
§ 26
1. Dyrektor Fundacji:
1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
2) opracowuje budżet i sprawuje nadzór nad jego wykonaniem,
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
5) odpowiada za realizację jej celów statutowych,
6) na podstawie upoważnienia i za zgodą Zarządu przyjmuje subwencje, darowizny,
spadki i zapisy,
7) powołuje dyrektorów ośrodków terapeutycznych, zatwierdza regulamin tych
ośrodków,
8) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji,
9) na podstawie upoważnienia i za zgodą Zarządu składa oświadczenia o przystąpieniu
do spółek i fundacji,
10) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji
Fundacji.
§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Ich
wynagrodzenie określa uchwałą Rada Fundacji.
2. Wynagrodzenie Dyrektora określa Zarząd Fundacji.
§ 28
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

w kraju i za granicą w

zakresie:
Sekcja

Grupa Klasa

Podklas
Opis
a
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I

22

REPRODUKCJA
ZAPISANYCH
INFORMACJI
Działalność wydawnicza

22

22.1

22
22

22.1

22.11

22.1

22.13

22
22
22
22

22.1
22.3
22.3
22.3

22.14

22

22.3

i

wydawnictw

22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
HANDEL
DETALICZNY
Z
WYJĄTKIEM
SPRZEDAŻY
ARTYKUŁÓW
UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach

52
52

52.1

52

52.1

52

52.4

52

52.4

52.45

52

52.4

52.47

52

52.4

52.47

52

52.4

52.47

52

52.6

52

52.6

51.12

Sprzedaż
detaliczna
pozostała
w
51.12.Z niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu
52.45.Z gospodarstwa domowego, artykułów radiowotelewizyjnych i instrumentów muzycznych
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów
piśmiennych
52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
Sprzedaż
detaliczna
gazet
i
artykułów
52.47.B piśmiennych
Handel detaliczny prowadzony poza siecią
sklepową

52.63

Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza
siecią sklepową
Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona
52.63.A poza siecią sklepową

52

52.6

52.63

52

52.6

52.63

71

22.11.Z Wydawanie książek
Wydawanie
czasopism
22.13.Z
periodycznych

NOŚNIKÓW

Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza
52.63.B siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU

OSOBISTEGO I DOMOWEGO
71

71.4

71.40

Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i
71.40.Z domowego

68
Działalność związana
nieruchomości

z

obsługą

rynku

68
68.2

68.20

80

68.20.Z Wynajem i zarządzanie
własnymi lub dzierżawionymi

nieruchomościami

EDUKACJA
80.1

80.l0

80.10.A Przedszkola

80.1

80.l0

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe
formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

85

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
85.1

85.14

85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

85.3

85.32

85.32.B Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

2. Wszelkie dochody pochodzące z prowadzonej przez Fundację działalności są
przeznaczane na realizację jej celów statutowych.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu
§ 29
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
2. Uchwały w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na
wniosek Zarządu Fundacji lub Dyrektora.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 30
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Dyrektora.
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3.
§ 32
W razie likwidacji Fundacji, środki finansowe pozostałe po uregulowaniu wszystkich jej
zobowiązań Fundacji, zostaną przekazane na rzecz organizacji powołanych w celach
zbliżonych do celów Fundacji.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

..............................................
Magdalena Piasecka-Ludwin

.............................................
Anna Tkacz

……………………………..
Christopher Piasecki jako przedstawiciel Fundatora

