STATUTFUNDACJI
POMOCYPSYCHOLOGICZNOPSYCHIATRYCZNEJ–
CENTRUMROZWOJUOSOBOWOŚCIANIMAETANIMUS

RozdziałI
Postanowieniaogólne
§1
1.

Fundacja Pomocy Psychologiczno -Psychiatrycznej - Centrum Rozwoju
Osobowości Anima at Animus zwana dalej "Fundacją" posiada osobowość
prawną.Fundacjamożeużywaćrównieżskróconejnazwy:AnimaetAnimus

2.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na
podstawieniniejszegoStatutu.CzasdziałaniaFundacjijestnieoznaczony.

3.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o
fundacjach,jestMinisterZdrowia.
§2

1.

SiedzibąFundacjijestmiastostołeczneWarszawa.

2.

Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona
prowadzićdziałalnośćtakżepoza granicamikraju.

3.

Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwywwybranychjęzykachobcych.

4.

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej
nazwęisiedzibęorazpieczątekzdanymiidentyfikacyjnymiFundacji.

5.

Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i
czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w
krajuizagranicąswoichprzedstawicieli.

6.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności może ustanowić tytuły, odznaki,
medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub
dlasamejFundacji.

RozdziałII
CeleizasadydziałaniaFundacji
§3
1.

CelemFundacjijest:

1.1 udzielanie pomocy zdrowotnej, psychiatrycznej i psychologicznej osobom
potrzebującym,
1.2 wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i
instytucjiświadczącychpomoczdrowotną,psychologicznąisocjalnąrodzinie.
1.3 wypracowanie i upowszechnienie modeli, metod, i standardów zawodowych w
zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dotkniętym
biedąibezrobociem,uzależnionymi,niepełnosprawnymi.
1.4 współpracę ze środowiskami zawodowymi, organizacjami społecznymi,
instytucjami świadczącymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym,
dotkniętym
biedą
i
bezrobociem,
uzależnionymi,
niepełnosprawnymi.
1.5 budowanieświadomościobywatelskiejwzakresiezdrowiapsychicznego.
1.6 prowadzenie poradni psychologiczno- psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i ich
rodzin
1.7 prowadzenie działalności psychologiczno – psychiatrycznej dla dzieci,
młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą
i
bezrobociem,uzależnionych,niepełnosprawnych.
1.8 prowadzenie praktyki lekarskiej dla dzieci, młodzieży , dorosłych zagrożonych
wykluczeniem społecznym dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych,
niepełnosprawnych.
1.9 prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych z zakresu przeciwdziałania
patologiom społecznym dla osób i instytucji zajmujących się udzielaniu pomocy,
prowadzenia działań psychoedukacyjnych i szkoleniowych dla osób
bezrobotnychizagrożonych
wykluczeniemspołecznym.
1.10 wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług psychologicznych i
psychiatrycznych,

1.11 podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości
społecznejnatematporadspecjalistówzzakresupsychiatriiipsychologii,
1.12 propagowanie wysokich standardów etycznych wśród przedstawicieli wszelkich
zawodów,
1.13 kształtowanieświadomegoizrównoważonegowyboruścieżekżyciowych,
1.14 budowanieświadomościedukacyjnej,
1.15 organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych połączonego z
terapiąirehabilitacjąpodopiecznychfundacji.
1.16 inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla
rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, oraz szerzenie wiedzy
religijnej.
2.

Fundacjarealizujeswojecelepoprzez:

2.1 poradnictwopsychologiczne,
2.2 poradnictwopsychiatryczne,
2.3 organizowanieiprowadzeniekonkursówirankingów,
2.4 organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii
informacyjnych,
2.5 prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji
zdrowia,
2.6 prowadzenieaktywnychformterapii,
2.7 prowadzeniedziałalnościpożytkupublicznego,
2.8 prowadzeniegrupwsparciai
warsztatów,
2.9 angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji wybitnych
teoretykówipraktyków,przedstawicielimediówiśrodowisktwórczych,
2.10 gromadzenieśrodkówfinansowychnarealizacjęstatutowychcelówFundacji,
2.11 współpracęzuczelniamiwyższymiiinnymiorganizacjamiedukacyjnymi,
2.12 współpracęzsamorządamizawodowymi,
2.13 fundowaniestypendiówdlaosóbwybitnieuzdolnionych,

2.14 prowadzeniepraktykdlauczniówistudentów,
2.15 współpracęzinstytucjamipublicznymiRPiorganamiUniiEuropejskiej,
2.16 współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym samym lub
podobnymobszarzecoFundacjawkrajuizagranicą,
2.17 organizacjęszkoleń,konferencji,sympozjów,
2.18 działalnośćwydawniczą.
3.

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych,
Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji,
organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich
działalności.

4.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach
statutowychzbieżnychzcelamiFundacji.
§4

1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do
realizacjijejcelów.

2.

Fundacjamożeprowadzićdziałalnośćgospodarcząwzakresie:

2.1 Działalnościszpitali,
2.2 Praktykilekarskiejogólnej,
2.3 Praktykilekarskiejspecjalistycznej,
2.4 Pozostałejdziałalnościwzakresieopiekizdrowotnej,
2.5 Świadczeńterapeutycznych
2.6 Programówterapeutycznych
2.7 Niezbędnychbadańdiagnostycznych
2.8 Konsultacjispecjalistycznych
2.9 Działaniaedukacyjno–konsultacyjnedlarodzin
2.10 Świadczeniepsychologiczne
–poradylubsesjepsychoterapii
2.11 Leczenieśrodowiskowe(domowe)

2.12 Poradylekarskodiagnostycznej
2.13 Poradylekarskoterapeutycznej
2.14 Poradylekarskokontrolnej
2.15 Poradypsychologicznej
2.16 Poradypsychologicznodiagnostycznej
2.17 Sesjipsychoterapiiindywidualnej
2.18 Sesjipsychoterapiirodzinnej
2.19 Sesjipsychoterapiigrupowej
2.20 Sesjiwsparciapsychologicznego
2.21 Sesjiwsparciapsychospołecznego
2.22 Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi
zaburzeniamirozwoju
2.23 Poradakompleksowo–konsultacyjnazautyzmemdziecięcym
2.24 Programterapeutyczno–rehabilitacyjnydlaosóbzautyzmemdziecięcym
2.25 Sesjapsychoedukacyjna
2.26 Leczenieuzależnień
2.27 Świadczeniaantynikotynowe
2.28 Świadczeniaterapiiuzależnieniaodalkoholuiwspółuzależnienie
2.29 Świadczeniaterapiiuzależnieńdladzieciimłodzieży
2.30 Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż
alkohol
2.31 Programleczeniasubstytucyjnego
2.32 Terapiirodzinipar
2.33 Terapiiwspierającejosobyzchorobąnowotworowąiichbliskich
2.34 Pomocy psychologicznej,
Nastolatków

psychiatrycznej

i

psychoterapeutycznej

dla

2.35 Świadczenia neurologiczne i patologii współżycia – porady lub sesje
psychoterapii
2.36 Świadczenie psychiatryczne dla dorosłych – porady, wizyty domowe lub
środowiskoweorazsesjepsychoterapii
2.37 Świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz
leczeniazaburzeńnerwicowychudorosłychorazdzieciimłodzieży
2.38 Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi ,
w
szczególnościpsychotycznymi,powyżej18rokużycia
2.39 Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem
szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach
ponadgimnazjalnychdoichukończenia
2.40 Świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych, obejmujące leczenie
chorych na przewlekłe lub odporne na terapie zaburzenia psychiczne, w
szczególnościpsychotyczne
2.41 Świadczenia psychogeriatryczne obejmujące osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej
60 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizacji
pacjentówwwiekupowyżej60rokużycia

2.42 TerapiiipomocydlaSeniorów
2.43 Wydawaniaksiążek,
2.44 Wydawaniagazet,
2.45 Wydawaniaczasopismipozostałychperiodyków,
2.46 Pozostałejdziałalnościwydawniczej,
2.47 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
2.48 Pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
2.49 Działalnościportaliinternetowych,

2.50 Pozostałej działalności
niesklasyfikowanej,

usługowej

w zakresie informacji, gdzie indziej

2.51 Stosunkówmiędzyludzkich(publicrelations)ikomunikacji,
2.52 Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
2.53 Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
2.54 Badaniarynkuiopiniipublicznej,
2.55 Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej,
2.56 Działalnościzwiązanejzorganizacjątargów,wystawikongresów,
2.57 Pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzieindziejniesklasyfikowanej,
2.58 Kierowaniapodstawowymirodzajamidziałalnościpublicznej,
2.59 Pozostałychpozaszkolnychformedukacji,gdzieindziejniesklasyfikowanych,
2.60 Działalnościwspomagającej
edukację,
2.61 Artystycznej,literackiejdziałalnościtwórczej,
2.62 Działalnościorganizacjiprofesjonalnych,
2.63 Działalności
pozostałych
niesklasyfikowanych,

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

2.64 Pozostałychdziałalnościusługowych,gdzieindziejniesklasyfikowanych.
3.

Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na prowadzenie
działalnościstatutowej.
RozdziałIII
MajątekidochodyFundacji
§5

1.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie łącznej 4.000,00 zł
(cztery tysiące złotych) kwoty pieniężnej przyznanej w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości

i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. W przypadku
podjęcia działalności gospodarczej przez fundację na działalność gospodarczą
przeznaczasię2.000,00zł(dwatysiącezłotych).
2.

DochodyFundacjimogąpochodzićz:

2.1 darowizn,spadków,zapisów,
2.2 dotacjiisubwencjiorazgrantów,
2.3 zbiórekiorganizowanychprzezFundacjęeventówpublicznych,
2.4 majątkuruchomegoinieruchomegoFundacji,
2.5 dochodówztytułuudziałuw
zyskachosóbprawnych,
2.6 prawprzysługującychFundacji,
2.7 prowadzonejprzezFundacjędziałalnościgospodarczej.
3.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na
działalnośćstatutową.

4.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i
zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z
poszanowaniemwolispadkodawcówlubdarczyńców.

5.

W sprawach przyjęcia darowizn i spadków, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do
dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

6.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji (polecenie).
Fundacja może odmówić wykonania polecenia. W takim wypadku Fundacja
zwracadarczyńcyprzekazaneprzezniegośrodkimajątkowe.

7.

Fundacjaniemaprawapodejmowaniadziałańpolegającychna:

7.1 udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu
Fundacji lub pracownicy Fundacji 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,opiekilubkurateli,zwanychdalej"osobamibliskimi",
7.2 przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanietonastępujebezpłatnielubnapreferencyjnychwarunkach;
7.3 wykorzystywaniu majątku na rzecz 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 wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji z wykonywaniem zadań
statutowychFundacji.

§6
1.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonychodrębnymiprzepisami.

2.

Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu funduszy celowych
przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności Fundacji
lub
określonychprzedsięwzięć.

3.

Zarząd Fundacji może postanowić, że fundusze celowe będą zarządzane w
sposóbwyodrębnionypodwzględemfinansowo-księgowym.
RozdziałIV
OrganyFundacji
§7

1.

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem" oraz
ZgromadzenieFundatorówzwanedalejrównież„Zgromadzeniem”.

2.

Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej również
"Radą".

3.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu uzasadnionych kosztów w
wysokości nie wyższej niż jednokrotnego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa
GłównegoUrzęduStatystycznegozarokpoprzedni.

ZarządFundacji
§8
1.

Zarząd składa się z od trzech
ZgromadzenieFundatorów.

do pięciu członków powoływanych przez

2.

W skład Zarządu nie może zostać powołana osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwoskarbowe.

3.

CzłonkostwowZarządzieFundacjiustajezchwilą:

4.1 odwołania,
4.2 śmierci,
4.3 długotrwałejchorobyuniemożliwiającejudziałwpracachZarządu,
4.4 rezygnacjizłożonejnaręceFundatora,
4.5 skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżeniapublicznegolubprzestępstwoskarbowe.
4.

Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
ZgromadzenieFundatorówzwykłąwiększościągłosów.
§9

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie
niezastrzeżonymdlainnychorganówFundacji.

2.

W stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje
pełnomocnikpowołanyprzezZgromadzenieFundatorów.

3.

Do
zadańZarządunależywszczególności:

3.1 kierowaniedziałalnościąFundacji,
3.2 realizacjacelówstatutowych,
3.3 uchwalanierocznychplanów
finansowych,
3.4 uchwalanieregulaminówzwiązanychzfunkcjonowaniemFundacji,
3.5 sprawowaniezarządumajątkiemFundacji,

3.6 sporządzaniesprawozdańz
działalnościFundacji,
3.7 sporządzanierocznychsprawozdańfinansowychFundacji,
3.8 kierowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji do przewidzianych w
odrębnychprzepisachorganówadministracjipublicznej,
3.9 podejmowanie uchwał o przyjęciu darowizn, zapisów, spadków, subwencji,
dotacjiigrantów,
3.10 podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału, filii bądź przedstawicielstwa
Fundacji.
§10
1.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje na
posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W
przypadkurównejilościgłosówuchwałęuważasięnaniepodjętą.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
kwartale.

3.

Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną, a w razie braku takiej możliwości –
listempoleconym,naconajmniej14dniprzedplanowanymspotkaniem.

4.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie
głosowaniapisemnego,wtymtakżezapośrednictwempocztyelektronicznej.
Sposóbreprezentacji
§11

1.

Oświadczeniawoliwimieniu
Fundacjiwewszystkichsprawachzwyjątkiem
majątkowych,składaćmoże
każdyczłonekZarządusamodzielnie.

2.

W
sprawachmajątkowychoświadczeniawoliskładadwóchCzłonkówZarządu
łącznie.

3.

O czynnościach majątkowych rozporządzających, których wartość przekracza
5.000,00zł(pięćtysięcyzłotych),Zarządmaobowiązekpoinformowa

4.

Fundatorów na dwa dni przed podjęciem takiej czynności w formie
elektronicznej.

5.

W przypadku czynności majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00 zł
(pięć tysięcy złotych), Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Fundatorów w
formieelektronicznejlubpisemnejnadwadniprzedpodjęciemtakiejczynności.

RadaFundacji
§12
1.

Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji, która stanowi organ
nadzorczyiopiniodawczy.

2.

Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu członków
powoływanychnaczasnieoznaczony.

3.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie
Fundatorów. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które
przestały pełnić te funkcję w przypadku określonym w ust. 5 lub w przypadku
rozszerzeniaskładuRadyFundacji,powołujeswojąuchwałąRadaFundacji.

4.

W skład Rady Fundacji nie może zostać powołana osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznegolubprzestępstwoskarbowe.

5.

CzłonkostwowRadzieFundacjiustajezchwilą:

5.1 odwołania,
5.2 śmierci,
5.3 długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy uniemożliwiającej udział
w
pracachRadyFundacji,
5.4 rezygnacjizłożonejnaręceFundatora,
5.5 skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżeniapublicznegolubprzestępstwoskarbowe.
6.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołujeiprzewodniczyzebraniomRadyFundacji.
§13

1.

RadaFundacjizbierasięconajmniejrazwroku.

2.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo
na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji lub całego Zarządu
złożonynapiśmie.

3.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
W
razierównejliczbygłosówdecydujegłosPrzewodniczącegoRadyFundacji.

4.

Głosowanie może odbywać się pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

5.

Szczegółowy tryb prac Rady Fundacji określa regulamin, uchwalany przez
RadęFundacjinajejpierwszymposiedzeniu.
§14

Do
zadańRadyFundacjinależy:
a)

nadzórnaddziałalnościąFundacji,

b)

wytyczaniegłównychkierunkówdziałalnościFundacji,

c)

zatwierdzanieprogramówdziałalnościFundacji,

d)

zatwierdzaniebudżeturocznegoFundacji,

e)

ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności
Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie
członkomZarząduabsolutorium,

f)

opiniowanie decyzji Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie zmiany statutu,
połączeniazinnąfundacjąlubolikwidacjiFundacji,

g)

ustalanieregulaminudziałaniaRadyFundacji.
ZgromadzenieFundatorzy
§15

1.

Fundatoramisą:

1.1 AgataJadwigaKołodziej-Łuczak
1.2

JoannaSzewczyk

1.3 DariuszKucharczyk

1.4 DariuszRobertBanaszyński
2.

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów jest ustanawiany rotacyjnie i
alfabetycznie podczas każdego Zgromadzenia Fundatorów. Podczas
nieobecności Fundatora na Zgromadzeniu Fundatorów, Przewodniczącym
zostajekolejnyalfabetycznie
Fundator.

3.

Fundatorzy podejmują decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów.MinimalnekworumprzygłosowaniuwynositrzechFundatorów.

4.

FundatorzyodwołująorazpowołująZarząd.

5.

Fundator traci prawo do głosowania w przypadku gdy nie jest możliwy z Nim
kontakt przez co najmniej 24 miesiące, pomimo dołożenia najwyższej
starannościwjegouzyskaniu.

6.

Fundator ma prawo do przekazania praw do głosu innej osobie. Cesja tych
praw musi mieć formę notarialną z wyszczególnieniem charakteru i zakresu
cesji. Beneficjenta tej cesji obowiązują również postanowienia ust. 5 niniejszego
paragrafu.

7.

Fundatorzy posiadają jedynie te kompetencje, które zostały określone w
statucieFundacji.
RozdziałV
Postanowieniakońcowe
ZmianaStatutu
§16

Zmiany Statutu dokonują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady, w przypadku jej
powołania. W szczególności Fundatorzy mogą dokonać zmian w celach Fundacji.
Decyzja o zmianie statutu zapada większością bezwzględną dwóch trzecich głosów
oddanych
naZgromadzeniuFundatorów.
PołączeniezinnąFundacją
§17
1.

Fundacja może dla efektywnego realizowanie swoich celów połączyć się z inną
fundacją.

2.

Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady, w
przypadkujejpowołania.
LikwidacjaFundacji
§18

1.

Fundatorzy, dokonują likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowychimajątkuFundacji.

2.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, po zasięgnięciu
opiniiRady,wprzypadkujejpowołania.

3.

Zgromadzenie Fundatorów powołuje i odwołuje Likwidatorów Fundacji,
zwanychdalej"Likwidatorami".

4.

Do Likwidatorów stosuje się postanowienia niniejszego statutu dotyczące
ZarząduFundacji.

5.

Do
zadańLikwidatorównależywszczególności:

5.1 złożeniewnioskuootwarcielikwidacji,
5.2 sporządzeniebilansuotwarcialikwidacji,
5.3 ściągnięcie
Fundacji,

wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń wierzycieli

5.4 rozdysponowaniepozostałegomajątkuFundacji,
5.5 złożeniewnioskuowykreślenieFundacjizrejestru.
6.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one
przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów
organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,którychcelestatutowezbliżonesądocelówFundacji.

