STATUT FUNDACJI
(Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane przez Radę Fundacji w dniu 19.06.2019 oraz w dniu 23.03.2020 ).

Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza została ustanowiona w dniu 14.03.2016r. przez
Olgę Gajdus, Magdalenę Kardynał, Ewelinę Puszkin, Agnieszkę Majewską zwanych dalej
„Fundatorami” na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Agnieszkę
Czugan w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Dmowskiego 6/4 za numerem
repertorium A Nr859/2016
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
4. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
5. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
6. Fundacja może prowadzić działalność w kraju i po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, filie,
kluby w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich
przedstawicieli.
8. Fundacja może używać w obrocie skróconej nazwy Fundacja OmeaLife i OmeaLife.
9. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
10. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
11. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, federacji, stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych i gospodarczych.
12. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w ust.4 powyżej, coroczne sprawozdanie ze
swej działalności w roku ubiegłym.

Cele i realizacja działań Fundacji
§2
1. Fundacja została powołana w celu:
a) działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób
nowotworowych,
b) działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie onkologii,
c) ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
d) reprezentowania interesów pacjentów onkologicznych,
e) pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z
chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania nieodpłatne jak również odpłatne
działania w rozumieniu przepisów prawa o działalności pożytku publicznego, a także jako
pozostała działalność statutowa Fundacji:
a) wspieranie oraz organizowanie inicjatyw, które podnoszą standardy leczenia w ośrodkach
medycznych,
b) organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin,
c) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z chorobami nowotworowymi,
d) gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz ich wydatkowanie na
wspomaganie potrzeb osób chorych na nowotwory,
e) organizowanie i prowadzenie akcji edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych i
profilaktycznych w tym wystawy, pokazy, warsztaty itp.,
f) ułatwienie dostępu do informacji odnośnie ryzyka zachorowań z powodu genetycznych
predyspozycji m.in mutacji BRCA1/BRCA2,
g) upowszechnienie kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku poprzez realizowanie
wspólnych spotkań, wypraw, podróży, wszelkich form aktywnego trybu życia.
h) propagowanie zdrowego trybu życia, dbałości o odpowiednią dietę, promocja zdrowia,
i) prowadzenie strony internetowej z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych
chorobą nowotworową, kont w mediach społecznościowych służących informowaniu o
działaniu Fundacji oraz zrzeszaniu osób zainteresowanych działalnością fundacji,
j) szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób
nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności na zasadzie równych
szans dla wszystkich pacjentów w Polsce i poza granicami kraju,
k) reprezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w mediach tj TV,
radiu, prasie, portalach społecznościowych itp.,
l) reprezentowanie interesów osób chorych na nowotwory oraz niepełnosprawnych wobec
organów ustawodawczych, administracji państwowej oraz ośrodków medycznych,
m) udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej, psychologicznej oraz finansowej pomocy
osobom chorym na nowotwory,
n) współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami,
instytucjami, organami Unii Europejskiej w zakresie wymienionych celów Fundacji,
o) wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej chorych i niepełnosprawnych,
p) organizowanie spotkań, szkoleń, sympozjów, konferencji, marszy, wieców, rajdów itp.,
q) aktywizację zawodową osób dotkniętych chorobą nowotworową,

r) angażowanie do realizacji celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów,
środowisk twórczych, oficjeli, polityków, osób powiązanych z wszelkimi mediami,
s) wspieranie i organizowanie wolontariatu,
t) monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób
onkologicznych,
u) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii
przeciwbólowych, jak również tworzenie klubów pacjentów skupiających osoby chore
onkologiczne oraz ich rodziny,
v) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin jak również
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także po śmierci chorego,
w) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych oraz szkoleń w
zakresie ratownictwa medycznego,
x) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji medycznych prze zakup sprzętu,
urządzeń i materiałów, leków, i produktów medycznych służących do realizacji celu
Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom oraz
osobom chorym onkologicznie i ich rodzinie lub osobom będących w grupie wysokiego
ryzyka,
y) prowadzenie programów medycznych w tym prowadzenie placówek szkolnych
działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej, ratownictwa medycznego,
z) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji i
organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą.
3. Przy realizacji swoich celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać inne instytucje,
organizacje, osoby.
4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty
polskie i zagraniczne w celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
5. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz
przyznawać je osobom fizycznym, prywatnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym do celów obranych przez Fundację jako cele
statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
6. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych; przy czym cały osiągany dochód przeznaczany będzie
na realizację celów statutowych.
7. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w zakresie:
1) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych – PKD 94.99.Z
2) skreślony
3) Działalność poligraficzna – PKD 18.1
4) Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów – PKD 32.1
5) Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowanych
– PKD 32.99.Z
6) skreślony

7) skreślony
8) skreślony
9) Pozostała działalność detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
- PKD 47.19.Z
10) Sprzedaż gier i zabawek – PKD 47.65.Z
11) skreślony
12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z
13) skreślony
14) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach – PKD 47.89.Z
15) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internetowej – PKD 47.91.Z
16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siedzibą sklepową, straganami i
targowiskami – PKD 47.99.Z
17) skreślony
18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
19) Pozostała usługowa działalność gospodarcza – PKD 56.29.Z
20) Ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B
21)Wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1
22) Działalność związana z produkcja filmu – PKD 59.11.Z
23) skreślony
24) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z
25) Działalność związana z zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
– PKD 59.20.Z
26) skreślony
27) skreślony
28) Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z
29) Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja – PKD 70.21.Z
30) Reklama _ PKD 73.11.Z
31) Badania rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z
32) skreślony
33) Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
34) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.30.Z
35) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 82.99.Z
36) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 85.59.B
37) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6
38) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A
39) skreślony
40) skreślony
41) skreślony
42) Działalność artystyczna – PKD 90.02.Z
43) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – PKD 92
44) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
45) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
46) Pozostałe usługi indywidualne – PKD 96
47) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 88.99.Z
48) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenia biura – PKD 82.19.Z
49) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników PKD 78.10

8. Decyzję w zakresie podziału w zakresie prowadzenia przez Fundację działalności odpłatnej pożytku
publicznego i działalności gospodarczej Fundacji podejmuje Zarząd ujawniając ten fakt we właściwym
postępowaniu rejestrowym przed sądem.
9. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Majątek i dochody Fundacji
§3
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 1000
zł ( jeden tysiąc złotych), a także inne fundusze i mienie nabyte przez Fundację w toku
działania. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza
się 20% każdoczesnej wartości majątku Fundacji, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) świadczeń Fundatorów,
b) darowizn, spadków i zapisów przekazanych przez inne osoby fizyczne i osoby prawne z
kraju i z zagranicy,
c) odsetek bankowych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji,
e) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej,
f) dochodów z majątku Fundacji,
g) funduszy Unii Europejskiej,
h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
i) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
j) papierów wartościowych i lokat kapitałowych, udziałów i akcji w spółkach,
k) nawiązek,
l) wpłat 1% podatku od podatników.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową i pokrycie kosztów
funkcjonowania.
4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje dowolnych
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 jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. W Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy 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",
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów 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,
d) dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Organy Fundacji
§4
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
§5
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa powołanego przez Radę Fundacji na 4letnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w drodze uchwały dokonując wyboru Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu

d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu Fundacji i przez to
pozbawienie go członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji, może nastąpić w
drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
.

6. Zarząd Fundacji może być wynagradzany z dochodów Fundacji. Wysokość wynagrodzenia
ustala Rada Fundacji.

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w
szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych Fundacji,
c) uchwalenie rocznych planów finansowych,
d) uchwalenie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f)

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia oraz nagród,
h) składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
i)

składanie wniosków do Rady Fundacji o połączeniu i likwidacji Fundacji,

j)

przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

k) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,
l)

w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

m) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady
Fundacji.

9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich
umocowania.

10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie.

13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o termie pocztą elektroniczną lub
listem poleconym co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

14. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie głosowania
pisemnego, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Podział
kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu może zostać uregulowany w
Regulaminie Zarządu Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§6

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zobowiązań
majątkowych powyżej 20 000 zł składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej 20 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
w tym Prezesa.

Organy Doradcze
§7

1. Zarząd może powołać i odwołać:
a) Radę programową
b) Radę honorową
c) Zespoły doradcze

2. Członkami ww. organów doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

3. Członkami Rady Programowej mogą być lekarze, genetycy, biolodzy, psychoonkolodzy
specjalizujący się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych oraz inni
specjaliści.

4. Członkowie organów doradczych mogą być konsultantami medycznymi Fundacji.

Rada Fundacji
§8

1. Rada Fundacji jest wewnętrznym organem nadzorującym działalność Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powołanych na 4-letnią kadencję, przy
czym członkowie rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo
skarbowe. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji na
kolejne kadencje.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje
swą decyzją Rada.

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady
Fundacji, reprezentuje na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty pełnej zdolności do czynności
prawnych,
c) śmierci członka Rady,

d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie przed upływem kadencji może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przez
pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji może otrzymywać
funkcji.

zwrot kosztów poniesionych z tytułu pełnienia swojej

7. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
d) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium,
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu, połączenia z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji,
f)

uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez
Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmiany,

g) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
i)

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

j)

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich
wynagrodzenia.

8. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
9. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co
najmniej dwóch Członków Rady. Posiedzenie może zwołać również członek Zarządu w
porozumieniu z Przewodniczącym Rady. Zaproszenia na posiedzenie przesyłane są drogą
elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały
podejmowane są bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.

11. Uchwały zapadają na posiedzeniach jeżeli jest obecne co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków
Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Z przebiegu posiedzenia Rady
Fundacji sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Rady.
Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o
jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Rady Fundacji. Decyzja
zostaje podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Rady. Z głosowania w
trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba
upoważniona.
12. W posiedzeniach Rady maja prawo uczestniczyć członkowie Zarządu.

Zmiana Statutu
§9
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów
oddanych przy obecności wszystkich Członków Rady Fundacji.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
4. Rada Fundacji może upoważnić Zarząd Fundacji do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Fundacji.

Połączenie z inną Fundacją
§10
1. Fundacja może dla efektywnego realizowania swoich celów połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji.
3. Uchwały w sprawie połączenia z inną Fundacją zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów oddanych przy obecności wszystkich Członków Rady Fundacji.

Tworzenie Oddziału
§11

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i poza
granicą.
2. Decyzje o utworzeniu oddziału podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.
3. Uchwały w sprawie połączenia z inną Fundacją zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów oddanych przy obecności wszystkich Członków Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§12
1. Rada dokonuje likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli po likwidacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele społeczne
innym, wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom społecznym, działającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju , których cele statutowe zbliżone są do celów
Fundacji.
3. W przypadku likwidacji Fundacji, środki przekazane przez darczyńcę, które nie zostały
wykorzystane na wyznaczone przez niego cel zostają darczyńcy zwrócone w całości. Jeżeli wolą
darczyńcy jest przekazanie środków, darowizn innej fundacji o zbliżonych celach statutowych,
następuje ich przekazanie.

Podpisy członków Zarządu:
***

