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STATUT 

FUNDACJI FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH 
z dnia 15 lutego 2016 roku 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

I. Fundacja pod nazwą Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Małgorzatę Snarską-Nieznańską 
 
zwaną dalej fundatorem,  
 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Urbanowicza w kancelarii notarialnej w 
Suwałkach, 16-400, ul. Noniewicza 65, w dniu 16 lutego 2017 roku. Fundacja działa na podstawie 
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
 

II. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 
 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 
Siedzibą fundacji jest miejscowość Buda Ruska. 
 

§ 4 
 

I. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

II. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 
językach obcych. 

 
§ 5 

 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 

§ 6 
 
Fundacja kreuje, wspiera, rozwija, edukuje i promuje lokalne, regionalne i krajowe inicjatywy społeczne.  
 

Cele działania Fundacji. 
 

§ 7 
Celami Fundacji są: 
 

I. Działalność naukowa, badawcza, edukacyjna, informacyjna i promocyjna w zakresie różnorodnych 
dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a w szczególności w zakresie: 

1. Ochrony przyrody i środowiska, ekologii, dziedzictwa narodowego, kulturowego i przyrodniczego, 
zrównoważonego rozwoju, rozwoju regionalnego, turystyki, praw oraz wolności człowieka i 
obywatela, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, komunikacji społecznej, problematyki stosunków 
międzynarodowych, pomocy rozwojowej, edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 
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innowacyjnego nauczania i uczenia się, społeczno-kulturalnym, charytatywno-opiekuńczym, 
artystycznym,   

2. Innowacyjnej gospodarki, rozwoju technologii, przedsiębiorczości społecznej, start-upów, 
produkcji regionalnej, marketingu miejsc i produktów 

 
II. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,  

a w szczególności w zakresie ochrony przyrody i środowiska, ekologii, dziedzictwa narodowego, 
kulturowego i przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju, rozwoju regionalnego, turystyki, praw oraz 
wolności człowieka i obywatela, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, komunikacji społecznej, problematyki stosunków 
międzynarodowych, pomocy rozwojowej, edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, innowacyjnego 
nauczania i uczenia się, innowacyjnej gospodarki, społeczno-kulturalnym, charytatywno-opiekuńczym, 
artystycznym, rozwoju technologii, przedsiębiorczości społecznej, start-upów, produkcji regionalnej, 
marketingu miejsc i produktów. 

III. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesach rozwoju społecznego  
i ekonomicznego, w tym edukacji, komunikacji społecznej, innowacyjnej gospodarki, promocji regionalnej  
i lokalnej, turystyczno-usługowej, ochrony środowiska i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  
i cyfrowemu.  

IV. Popularyzacja zaangażowania społecznego oraz oddolnego budowania społeczeństwa obywatelskiego 
wspierającego tolerancję i akceptację społeczną nie wykluczającą żadnych grup społecznych i jednostek  
w wyniku ich odmiennych postaw, tradycji, religii, płci, pochodzenia, sprawności fizycznej bądź umysłowej. 

V. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, zaangażowania społeczno-politycznego, rozwoju regionalnego  
i przedsiębiorczości.  

VI. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-
techniczna, naukowo-badawcza, oświatowa, kulturalna, ekonomiczna i gospodarcza w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rozwój 
technologiczno-informatyczny, stosunki międzynarodowe, budowanie społeczeństwa informacyjnego i 
obywatelskiego, pomoc rozwojowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, rozwój 
dialogu i komunikacji, charytatywno-opiekuńcza, działalność społeczno-kulturalna, działalność artystyczna, 
działalność na rzecz rodziny, działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju 
technologii, przedsiębiorczości społecznej, start-upów, produkcji regionalnej, marketingu miejsc i 
produktów. 

 
§ 8 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających 
samodzielność obywateli. 

2. Tworzenia, prowadzenia, promocję regionalnych i lokalnych inkubatorów społecznych i 
przedsiębiorczości.   

3. Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w zakresie wymienionym w celach 
działania Fundacji w różnych formach. 

4. Rzecznictwo interesów grup, których charakter działalności jest zbieżny z celami Fundacji. 
5. Działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą. 
6. Ochronę dziedzictwa kulturowego, narodowego i przyrodniczego w duchu tolerancji dla innych 

kultur. 
7. Podejmowanie działań proekologicznych, ochrona i pielęgnacja środowiska przyrodniczego na 

obszarze Polski. 
8. Działalność charytatywno-opiekuńczą, działalność społeczno-kulturalną, działalność artystyczną, 

działalność na rzecz rodziny, działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
cyfrowym, edukację technologiczną, informacyjną i informatyczną. 

9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi na terenie 
kraju i zagranicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.  

10. Archiwizowanie i gromadzenie zabytków kultury materialnej i niematerialnej, dokumentów i 
zdjęć archiwalnych.  

11. Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o inicjatywach społecznych.  
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12. Prowadzenie działalności wydawniczej i dziennikarskiej oraz portali internetowych.  
13. Realizacja filmów i programów telewizyjnych.  
14. Promowanie idei małych ojczyzn i ich poznawania.  
15. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.  
16. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc pracy oraz organizowanie wolontariatu i stażu.  
17. Organizowanie warsztatów, zajęć pozaszkolnych, paneli dyskusyjnych, kursów i zajęć 

doszkalających.  
18. Organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, imprez plenerowych, festynów, koncertów oraz 

innych rodzajów wydarzeń artystycznych i kulturalnych.  
19. Promowanie i wsparcie inicjatyw społecznych, działalności lokalnej i regionalnej, 

przedsiębiorczości  
i innowacyjności.  

20. Organizowanie ekspozycji i wystaw oraz kongresów.  
21. Prowadzenie działań na rzecz Polaków mieszkających poza granicami Polski.  
22. Wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce i poza jej granicami.  
23. Wyjazdy studyjne za granicę i współpraca zagraniczna.  
24. Świadczenie usług doradczych w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego, promocji i 

komunikacji społecznej, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, rozwoju regionalnego, 
edukacji, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, turystyki i rekreacji.  

 
§ 9 

 
I. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej 

celami. 
II. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 

fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 
III. W celu realizacji swoich przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, 

organizacjami i osobami oraz wspierać ich działalność. 
IV. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać panele ekspertów, grupy i komitety doradcze. 

Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada Fundacji. 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 10 
 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych w tym 1000 
(jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku 
działania. 
 

§ 11 
 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
 

1. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz 
przez osoby trzecie fizyczne i prawne, w szczególności w postaci darowizn, spadków, zapisów, 

2. Dotacji, subwencji oraz grantów i innych podobnych funduszy krajowych i zagranicznych, 
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. Funduszy publicznych, państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów  

i organizacji międzynarodowych, 
5. Wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych, 
6. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,  
7. Odsetek i depozytów bankowych,  
8. Dochodów z działalności gospodarczej,  
9. Nawiązek orzekanych przez sądy, 
10. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
11. Odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
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§ 12 
 

I. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

II. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 
Fundacji. 

III. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza. 

IV. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów Fundacji lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub 
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”, 

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywaniu 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 
wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 

4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 
V. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności 
będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

 
Działalność gospodarcza. 

 
§ 13 

 
I. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych 

przepisach.  
II. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 
III. Fundacja prowadzi następującą działalność gospodarczą:  

 
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a w tym w 

szczególności: 
a) działalność związaną z zarządzaniem. 

2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana a w tym w 
szczególności: 

a) działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających 
inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp. 

b) działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne  
3. Pozaszkolne formy edukacji 
4. Produkcja artykułów spożywczych, a w tym w szczególności:  

a) uprawę roślin wieloletnich 
b) produkcję soków z owoców i warzyw. 

5. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi  
6. Zakwaterowanie  

a) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 
b) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

7. Działalność usługową związaną z wyżywieniem  
a) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
b) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
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c) Przygotowywanie i podawanie napojów. 
8. Działalność wydawnicza  
9. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, w tym w szczególności:  

a) Pozostała działalność związana ze sportem  
b) Działalność obiektów kulturalnych 

10. Działalność Związana Z Oprogramowaniem I Doradztwem W Zakresie Informatyki Oraz Działalność 
Powiązana  

11. Działalność usługowa w zakresie informacji  
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym 

w szczególności: 
a) Działalność fotograficzna 
b) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

13. Działalność organizatorów turystyki, pośredników, agentów turystycznych, przewodników oraz 
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.  

14. Wynajem i dzierżawa, w tym w szczególności: 
a) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

15. Badania naukowe i prace rozwojowe, w tym w szczególności: 
a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych. 
16. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych. 
17. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem.  
18. Badania naukowe i prace rozwojowe, a w szczególności: 

a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. 
20. Działalność związana z zatrudnieniem. 
21. Pomoc społeczna bez zakwaterowania. 
22. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą. 
23. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. 
24. Działalność organizacji członkowskich. 
25. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.  

 
Władze Fundacji. 

 
§ 14 

 
I. Podstawowym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.  

II. Fundator powołuje pierwszy skład Rady Fundacji jako organu nadzoru i kontroli wewnętrznej.  
 

§ 15 
 

I. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. 
II. Pierwszy skład Zarządu ustala Fundator. 

III. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Fundatora na czas nieokreślony. 
IV. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział  

w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę Nadzorczą.  
 

§ 16 
 

I. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  
II. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Fundacji dokonuje każdy członek 

Zarządu. Nawiązuje on i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie 
na zasadach określonych przez wewnętrzne przepisy Fundacji, które przyjmuje Zarząd w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów.  

III. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może być określony w Regulaminie zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. 
IV. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie i mogą pozostawać z Fundacją  

w stosunku pracy.  
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V. Zasady zatrudniania oraz wysokość wynagradzania członków Zarządu określają wewnętrzne przepisy 
Fundacji, które przyjmuje Zarząd. 

VI. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w razie 
równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

 
§ 17 

 
W przypadku, gdy zarząd składa się z więcej niż jednego członka, oświadczenia woli w imieniu fundacji mogą 
być składane przez prezesa zarządu działającego jednoosobowo lub dwóch innych członków zarządu 
działających łącznie. Jeżeli zarząd składa się z jednej osoby, osoba ta może składać oświadczenia woli w imieniu 
fundacji jednoosobowo.  
 

§ 18 
 

I. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, 
nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.  

II. Prezes jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie właściwego Ministra, Rady Fundacji lub 
dwóch członków Zarządu Fundacji w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.  

III. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani pisemnie lub drogą elektroniczną o terminach posiedzeń 
Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.  

 
 
 
 

§ 19 
 

I. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie  
z postanowieniami statutu, do uprawnień Fundatora a także:  

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,  
2. Przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,  
3. Rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,  
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
5. Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,  
6. Powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek 

pomocniczych oraz biur Fundacji,  
7. Przyjmowanie wewnętrznych przepisów Fundacji dotyczących zatrudnienia.  
8. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów 

Fundacji. 
 

I. Zarząd jest odpowiedzialny za transparentność podejmowanych działań oraz wysoką jakość opracowań. 
Zarząd, kierując się najlepszą dostępną wiedzą, odpowiada za formułowane rekomendacje i wnioski. 

II. Zarząd Fundacji, w terminie do końca marca, sporządza roczne sprawozdanie z działalności w roku 
ubiegłym. Zarząd ma obowiązek przekazania Radzie Fundacji rocznego sprawozdanie z działalności  
i składania wyjaśnień na wniosek Rady Fundacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.  

 
§ 20 

 
I. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu.  

II. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości z tytułu zatrudnienia.  

III. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.  
IV. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.  
V. Pierwszy skład Rady Fundacji jest powoływany przez Fundatora. Kolejni członkowie Rady Fundacji są 

powoływani na czas nieokreślony w drodze uchwały członków Rady Fundacji, podjętej zwykłą większością 
głosów.  
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VI. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego w drodze uchwały podjętej zwykłą 
większością głosów.  

VII. Członkowie Rady Fundacji przestają pełnić swoje funkcje w rezultacie rezygnacji złożonej w formie 
pisemnej, śmierci, utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej.  

VIII. Członkowie Rady Fundacji nie są wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.  
IX. Członkowie Rady Fundacji podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. Wymagane kworum stanowią dwaj członkowie Rady Fundacji.  
X. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka 

Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, 
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.  

XI. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 
jeden raz w roku.  

 
§ 21 

Do zadań Rady Fundacji należy:  
1. Kontrola i ocena działalności Zarządu,  
2. Kontrola poczynań Zarządu w zakresie gospodarowania majątkiem Fundacji,  
3. Kontrola zasadności i celowości dokonywanych przez Zarząd wydatków,  
4. Badanie, ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu 

Fundacji z uwzględnieniem zgodności sprawozdań z celami Fundacji, przepisami 
obowiązującego prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz Statutu.  

 
 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 22 
 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć 
celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 23 
 

I. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
II. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
 

§ 24 
 
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze 
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 25 
 

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

II. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

§ 26 
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Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków 
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§ 27 
 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady 
Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 
 


