TEKST JEDNOLITY STATUTUFUNDACJI

FUNDACJA SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI
z siedzibą w Chrustach

Z DNIA 12.12.2017 R.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja Sprawni Niepełnosprawni, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną
organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
porządku prawnego.
§ 2.
Fundacja Sprawni Niepełnosprawni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Zbigniewa
Bilińskiego, zwanego dalej Fundatorem.
§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chrusty, gmina Zagnańsk.
§ 4.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym Ministrem jest: Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym
charakterze działania.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne podmioty a
także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji.

§ 6.
Fundacja może używać pieczęci z nazwą fundacji: Fundacja Sprawni Niepełnosprawni.
§ 7.
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd
Fundacji.
§ 7a.
1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie
działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych
z uwzględnieniem innych postanowień Statutu (art. 20 ust. 1 pkt.2 udppw.).
§ 7b.
Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej
działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt. 3 udppw.) .
§ 8.
1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku,
mającego
służyć
realizacji
określonych
w
Statucie
celów.
2.Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 9.
CelemFundacji jest:
1.
Rehabilitacja ruchowa dzieci i dorosłych.
2.
Zapobieganie zagrożeniom marginalizacji i wykluczenia osób chorych na zaburzenia
psychiczne.
3.
Promowanie systemu ochrony zdrowia oraz zasad leczenia osób niepełnosprawnych
ruchowo i psychicznie w sposób uwzględniający godność i szacunek chorego, zgodnie z
wytycznymi określonymi przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz konwencjami i
rekomendacjami Unii Europejskiej.
4.
Opiniowanie i wspieranie prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych.
5.
Ochronaipromocjazdrowia.
6.
Pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży.
7.
Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
8.
Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo – badawczej i popularno– naukowej w
zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

9.
Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i
czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno- wychowawczych.
10. Pobudzenie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży.
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem popularyzacją sportu.
12. Inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo- rekreacyjnym.
13. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, a także edukacja w zakresie kultury fizycznej,
profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego.
14. Fundowaniestypendiówinagród.
15. Upowszechniania wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i
przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej – akcje profilaktycznej,
happeningi, odczyty, sympozja, konferencje.
16. Działalnośćcharytatywna.
17. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
18. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności.
19. Promocjaiorganizacjawolontariatu.
§ 10.
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz promowania dzieci i młodzieży
uzdolnionych sportowo.
§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność w zakresie:
1.
Organizowanie i prowadzenie placówek leczniczych, których celem jest kompleksowe
leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
2.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
programów profilaktyki i rehabilitacji ruchowej dla dzieci o dorosłych.
3.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
programów promocji zdrowia psychicznego.
4.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
projektów informacyjno– edukacyjnych dla młodzieży, ich rodzin, nauczycieli, lekarzy
rodzinnych i pierwszego kontaktu oraz rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania ich
członka.
5.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
programów zapobiegających tendencjom stygmatyzacji, marginalizacji, dyskryminacji i
wykluczania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i
osób niepełnosprawnych umysłowo.
6.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
programów aktywizacji edukacyjnej i społecznej osób niepełnosprawnych.
7.
Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją
programów badań w zakresie wielokierunkowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w celu
zmaksymalizowania skuteczności metod diagnostycznych i leczniczych.
8.
Przygotowywanie oferty i programów kształcenia profesjonalistów, prowadzenie staży i
szkoleń doskonalenia zawodowego dla terapeutów, psychologów, lekarzy, pracowników
socjalnych.

9.
Współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi.
10. Prowadzenie i wspieranie innych organizacji i instytucji, które prowadzą działalność
zgodną z celami Fundacji wymienionymi w niniejszym Statucie.
11. Współdziałanie 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.
12. Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków,
zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych.
13. Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom
prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji.
14. Fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
15. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz organizowania wszelkiego
rodzaju imprez w tym zakresie.
16. Pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami
obiektami turystycznymi.
17. Organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących.
18. Prowadzenia działalność oświatowej i wydawniczej.
19. Inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele
wspólne z celami Fundacji.
20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
21. Szkolenia, podnoszeniekwalifikacji.
22. Wypoczynekdzieciimłodzieży.
§ 11a.
Fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność w zakresie:
Organizacjidziałalnościklubówsportowych.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w grupie osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działań na rzecz pobudzania aktywności sportowej kobiet i mężczyzn.
Pobudzanie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży.
Integrację środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
Promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawniania.
Udzielanie wsparcia materialnego zawodnikom klubów sportowych, w tym młodzieży
ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym.
8. Popularyzowanieaktywnegostylużycia.
9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji oraz czynnego
wypoczynku, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży.
10. Kształtowaniepostaw.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 11b.
Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
§ 12.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych 01.43.Z;

Chow i hodowla pozostałych zwierząt 01.49.Z;
Odzysku surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z;
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z;
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.62.Z;
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach 46.63.Z;
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.64.Z;
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z;
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z;
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z;
Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z;
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A;
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z;
Wydawanie książek 58,11.Z;
Wydawanie gazet 58.13.Z;
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;
Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
62.09.Z;
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.11.Z;
Działalność portali internetowych 63.12.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.99.Z;
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji 70.21.Z;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22.Z;
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z;
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z;
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z;
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
Nauka języków obcych 85.59.A;
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A;
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E;
Pomoc społeczna z zakwaterowanie dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.30.Z;

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10.Z;
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z;
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z;
Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z;
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z;
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z;
Pozostałą działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z;
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z.
§ 12a.
1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz
współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla
osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji
publicznej
oraz
samorządu
terytorialnego.
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także
przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.
Rozdział III
Władze Fundacji.
§ 13.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji.
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady lub pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w
wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Kworum wymagane do podjęcia
uchwały przez Radę Fundacji wynosi 3 (trzech) Członków Rady Fundacji.
§ 16.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. NadzórnaddziałalnościąFundacji.
7. Zatwierdzenie uchwał Zarządu w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
§ 17.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
ZarządFundacji.
§ 18.
1. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych
członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia lub zmiany składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 19.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanieregulaminów,
c) sprawowaniezarządumajątkiemFundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

3.
4.
5.
6.

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób reprezentacji.
§ 20.

Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a
każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 21.
Majątek Fundacji:
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł, wymieniony w Akcie
Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą
Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania
kosztów działalności Fundacji.
§ 22.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
2.

Dochodyfundacjipochodzą z:
funduszu założycielskiego i darowizn fundatorów,
darowizn oraz zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
dotacji, grantów i subwencji osób trzecich,
dochodów z darów, ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z aktywów, majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, w
szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym,
aukcji,
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
odsetekbankowych,
innych dochodów przewidzianych przepisami prawa.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie

przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez
niego środki. Jeżeli przekazaniu jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1, nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na
dowolny cel statutowy.
§ 23.
Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności
nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.
§ 24.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 25.
Na mocy niniejszego Statusu zabronione jest:
a)
Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Rady
Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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)
Przekazywani majątki Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności
członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunki do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)
wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków Rady Fundacji,
członków Zarządu 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 Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Rozdział V
Zmiana Statutu.
§ 26.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
Połączenie z inną Fundacją
§ 27.
1. Fundacja może się połączyć 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.
§ 28.
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.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Likwidacja Fundacji.

§ 29.
1.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3.
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zdrowia.
§ 30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 31.
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.
§ 32.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
Prawo o fundacjach.

Chrusty, dnia 12 grudnia 2017 roku.
Prezes Zarządu
Wojciech Damian Marciniak

