STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ
FUNDACJA ”OnWater.pl”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą OnWater.pl w dalszej części statutu zwana „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorów,
aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak
Spółka Cywilna we Wrocławiu w dniu 29.08.2013 roku za numerem Repertorium A nr8331/2013.
2. Fundacja działa na podstawie:
a. przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203),
b. niniejszego Statutu.
c. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
1.
2.
3.
4.
5.

§3

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona podejmować działania także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.
Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz używać wyróżniającego ją znaku
graficznego (logo),
Fundacja może współpracować z innymi osobami, także zagranicznymi, w tym z organizacjami pożytku
publicznego. Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także uczestniczyć w spółkach i w dowolnych organizacjach
dopuszczających członkostwo fundacji.
§5

1.
2.
3.
4.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie statutowe cele Fundacji mogą być realizowane w formie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Zakres
działań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych określają uchwały Zarządu.
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Rozdział II:
Cele działania
§6
Celami Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.
5.

Uświadamianie społeczeństwu kulturotwórczego znaczenia rzek i akwenów wodnych w procesie rozwoju społeczeństwa
otoczenia teraz i w przyszłości.
Ocalenie i utrwalenie dla potomnych wiedzy, tradycji oraz doświadczeń związanych z rzekami i akwenami wodnymi.
Zwiększenie poszanowania dla rzek i akwenów wodnych w codziennym życiu społeczeństwa.
Propagowanie idei aktywności kulturowej społeczeństwa z wykorzystaniem zasobów rzek i akwenów wodnych
Promowanie zachowań społecznych wykorzystujących rzeki i akweny wodne w oparciu o zasadę Zrównoważonego
Rozwoju.
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promująca kulturę,
sztukę, tradycje polskie i upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie artystycznym.
7. Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze, animacji kultury w środowiskach lokalnych i społecznego w
nią zaangażowania.
8. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej.
9. Działalność wydawnicza: w zakresie muzyki, literatury, publicystyki, opracowań naukowych itd.
10. Działalność wspierająca rozwój regionu oraz wszechstronny rozwój społeczny
11. Działalność służąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci i dorosłych
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji.
13. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
14. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
15. Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań. Budowanie
płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami
poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.
16. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego
rozwoju, upowszechniania i ochrony praw konsumentów
17. Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
18. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji
turystycznych i krajoznawczych.
19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej,
gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie.
20. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
21. Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, również z obszarów wiejskich
22. Działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form
współpracy międzypokoleniowej.
23. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
24. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
25. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
26. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy.
27. Promocja i organizacja wolontariatu.
28. Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
29. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
30. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
31. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
32. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zasady, formy i zakres działalności
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§7
Fundacja realizuje swoje cele:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez działalność nieodpłatną, której przedmiotem jest:
a) Pozyskiwanie, zabezpieczenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentujących historię,
teraźniejszość oraz przyszłość związaną z rzekami oraz akwenami wodnymi.
b) Stworzenie i prowadzenie obiektu kulturalno-edukacyjno- informacyjnego - „Centrum Kultury Odrzańskiej”
jako miejsca prezentującego historię, teraźniejszość i przyszłość rzek i akwenów wodnych w oparciu o
nowoczesne technologie z poszanowaniem dziedzictwa historycznego.
c) Tworzenie, obsługa oraz udostępniania stałych i czasowych ekspozycji poruszających zagadnienia związanie
z rzekami oraz akwenami wodnymi.
d) Projektowanie, realizacja oraz sprzedaż własnych materiałów związanych z rzekami i akwenami wodnymi.
e) Edukacja ekologiczna możliwie wielu przekrojów grup społecznych poprzez organizację konferencji, konkursów,
sympozjów, festiwali, zawodów, wystaw, eventów, itp.
f) Promowanie idei „ekologicznego życia” poprzez propagowanie działań związanych z ekologią w kontekście rzek i
akwenów wodnych.
g) Tworzenie baz danych, rejestrów pełniących funkcję Informacji Turystycznej.
h) Tworzenie i uczestniczenie w inicjatywach związanych z rzekami i akwenami wodnymi.
i) Inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu aktywne wykorzystanie rzek i akwenów wodnych
j) Wielozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie kultury, nauki oraz spraw społecznych.
k) Organizowanie i promowanie wartościowych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i
artystycznych.
l) Organizowanie, wystaw, spotkań, festiwali, spotkań środowiskowych, koncertów, warsztatów, kursów i
szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, dyskusji i innych imprez kulturalnych, naukowych,
edukacyjnych, społecznych, rozrywkowych i rekreacyjnych w tym imprez o charakterze masowym.
m) Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i studenckimi.
n) Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
o) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie
wypoczynku w formie obozów i kolonii.
p) Prowadzenie badań naukowych, badań rynku i opinii publicznej.
q) Promocję organizowanych i wspieranych wydarzeń za pośrednictwem mediów.
r) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami służby
Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach
działania Stowarzyszenia
s) Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami
Stowarzyszenia.
t) Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
u) Przyznawanie stypendiów.
v) Promocję dobrych praktyk.
w) Usługi doradcze.
x) Działalność publicystyczna i wydawnicza.
y) Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej Fundacji.
z) Działalność mająca na celu pozyskanie środków na realizację celów Fundacji.
aa) Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
bb) Usługi gastronomiczne i cateringowe.
cc) Sprzedaż detaliczna, również prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

2. zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez działalność odpłatną, której przedmiotem jest:
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a) Pozyskiwanie, zabezpieczenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentujących historię,
teraźniejszość oraz przyszłość związaną z rzekami oraz akwenami wodnymi.
b) Stworzenie i prowadzenie obiektu kulturalno-edukacyjno- informacyjnego - „Centrum Kultury
Odrzańskiej” jako miejsca prezentującego historię, teraźniejszość i przyszłość rzek i akwenów wodnych
w oparciu o nowoczesne technologie z poszanowaniem dziedzictwa historycznego.
c) Tworzenie, obsługa oraz udostępniania stałych i czasowych ekspozycji poruszających zagadnienia
związanie z rzekami oraz akwenami wodnymi.
d) Projektowanie, realizacja oraz sprzedaż własnych materiałów związanych z rzekami i akwenami
wodnymi.
e) Edukacja ekologiczna możliwie wielu przekrojów grup społecznych poprzez organizację konferencji,
konkursów, sympozjów, festiwali, zawodów, wystaw, eventów, itp.
f) Promowanie idei „ekologicznego życia” poprzez propagowanie działań związanych z ekologią w kontekście
rzek i akwenów wodnych.
g) Tworzenie baz danych, rejestrów pełniących funkcję Informacji Turystycznej.
h) Tworzenie i uczestniczenie w inicjatywach związanych z rzekami i akwenami wodnymi.
i) Inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu aktywne wykorzystanie rzek i akwenów
wodnych
j) Wielozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie kultury, nauki oraz spraw
społecznych.
k) Organizowanie i promowanie wartościowych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i
artystycznych.
l) Organizowanie, wystaw, spotkań, festiwali, spotkań środowiskowych, koncertów, warsztatów, kursów i
szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, dyskusji i innych imprez kulturalnych, naukowych,
edukacyjnych, społecznych, rozrywkowych i rekreacyjnych w tym imprez o charakterze masowym.
m) Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i
studenckimi.
n) Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
o) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie
wypoczynku w formie obozów i kolonii.
p) Prowadzenie badań naukowych, badań rynku i opinii publicznej.
q) Promocję organizowanych i wspieranych wydarzeń za pośrednictwem mediów.
r) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami
służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w
celach działania Stowarzyszenia
s) Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami
Stowarzyszenia.
t) Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
u) Przyznawanie stypendiów.
v) Promocję dobrych praktyk.
w) Usługi doradcze.
x) Działalność publicystyczna i wydawnicza.
y) Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej Fundacji.
z) Działalność mająca na celu pozyskanie środków na realizację celów Fundacji.
aa) Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
bb) Usługi gastronomiczne i cateringowe.
cc) Sprzedaż detaliczna, również prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

§8
Fundatorzy na mocy własnej decyzji i zmiany niniejszego statutu, dopuszczają możliwość zmiany celów Fundacji,
określonych w § 6, o co za tym idzie również zasad, form i zakresu działalności, o których mowa w § 7.
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Rozdział III:
Majątek i dochody Fundacji.
§9
1.

2.
3.

4.

5.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci wkładów fundatorów o łącznej wartości 50.000 zł.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z czego 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) jest przeznaczone na
działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania (środki finansowe,
nieruchomości, ruchomości i inne aktywa). Na realizację celów Fundacji, fundatorzy przeznaczają następujące
składniki majątkowe, tytułem wkładów:
 fundator Stanisław Zaremba – kwotę pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 fundator Kamil Zaremba – materiały i przedmioty o wartości historycznej i archiwalnej o wartości 45.000 zł.,
szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez
fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 darowizn, spadków, zapisów,
 dotacji i subwencji oraz grantów,
 dochodów z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację
samodzielnie, bądź przy udziale osób trzecich,
 dochodów z majątku Fundacji,
 zysku z lokat, odsetek bankowych i papierów wartościowych,
 praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
 z dochodów z działalności gospodarczej
Fundator Stanisław Zaremba niniejszym zobowiązuje się wobec Fundacji i drugiego Fundatora, że w terminie do
dnia 31.12.2013 r. dokona na rzecz Fundacji darowizny ruchomości – w postaci budowanej jednostki pływającej o
pow. ok. 400m² w stanie surowym, którego funkcjonalność docelowo pozwoli na korzystanie z niej jako miejsca
spotkań i tworzenia ekspozycji w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 10
1. Gospodarkę finansową, ewidencję księgową oraz sprawozdawczość zewnętrzną Fundacja prowadzi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone
przez Zarząd.
3. Fundacja odpowiada całym sowim majątkiem za swoje zobowiązania.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, lub o odrzuceniu spadku. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 12
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w
wysokości równej 1.0000 zł. (jeden tysiąc złotych) lub jeśli chodzi o osoby zagraniczne 250 euro (dwieście pięćdziesiąt
euro) mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Dobroczyńcy Fundacji.
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Rozdział IV:
Działalność gospodarcza.
§ 13
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
 Działalność obiektów sportowych (PKD – 93.11.Z)
 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD – 93.13.Z),
 Pozostała działalność związana ze sportem (PKD - 93.19.Z),
3. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.
4. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę
potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
5. Na dzień podpisania Statutu przez Fundatorów z majątku Fundacji wydziela się środki na prowadzenie działalności
gospodarczej w kwocie 3.000 zł.
6. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek praw handlowego, powołanych lub
działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Rozdział V
Organy Fundacji.
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 14

§ 15
Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków,
chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały lub decyzji.

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji
§ 16
Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwa) do 4 (cztery) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów na 7 – letnią kadencję, według zasad określonych w ust. 2 – 7 poniżej.
Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy.
Fundatorzy na mocy uchwały podjętej również w sposób jednomyślny wskazują, który z powołanych w sposób
wyżej określony członków Zarządu, będzie pełnił funkcję Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
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6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji z funkcji, albo w skutek odwołania
członka Zarządu lub jego śmierci. W razie zmian w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji, okres pełnienia
funkcji nowych członków Zarządu, kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w razie:
a) Wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji
c) Nie spełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
d) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e) Działania na szkodę Fundacji,
f) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 17
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje uchwały, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszego Statutu, przy czym w razie równej liczby
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a)
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b)
zarząd majątkiem i funduszami Fundacji,
c)
ustalenie wielkości zatrudnienia, i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
d)
powoływanie pełnomocników do załatwiania określonych spraw Fundacji,
e)
uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
f)
uchwalanie regulaminów i innych aktów wnętrz – organizacyjnych, niezastrzeżonych wyraźnie
do kompetencji innych organów Fundacji,
g)
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h)
realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji, bądź
postanowieniami niniejszego Statutu,
i)
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach,
j)
występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
6. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób Reprezentacji
§ 18
1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie. W przypadku Zarządu
jednoosobowego – jedyny członek Zarządu samodzielnie.
2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism dla Fundacji mogą być dokonywane wobec każdego członka
Zarządu.

1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji
§ 19

Rada Fundacji składa się 2 do 20 osób.
Osoby do Rady Fundacji powołują i odwołują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy.
Funkcję w Radzie Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji z funkcji, albo w skutek odwołania
członka Rady Fundacji lub jego śmierci. W razie zmian w składzie Rady Fundacji w ciągu kadencji, okres pełnienia
funkcji nowych członków Rady Fundacji, kończy się z upływem kadencji całej Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.
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1.
2.
3.
4.
5.

§ 20
Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub
Fundatora.
Forma zwołania jest posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego
członka Rady Fundacji.
W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć bez prawa głosu, przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji podejmuje uchwały, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszego Statutu, przy czym w razie równej
liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
Rozdział VI
Prawa dobroczyńców i inne prawa honorowe
Donatorzy
§ 22
1. Donatorami są osoby, które dokonały przysporzeń majątkowych dla Fundacji (za wyjątkiem przysporzeń ze zbiórek
publicznych).
2. Każdy Donator zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji chyba, że chce zachować dyskrecję.
3. Fundacja może ustanawiać Odznakę Dobroczyńcy Fundacji. Wzór określi Zarząd Fundacji.
Inne prawa honorowe
§ 23
Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji lub zasłużonym w samodzielnym popieraniu celów, którym
służy Fundacja, Zarząd może przyznać Medal Fundacji lub Dyplom Honorowy. Wzory określa Zarząd. Także i te osoby
wpisuje się do Księgi Dobroczyńców Fundacji, z uwzględnieniem postanowień § 22 ust. 2.
Więź z Dobroczyńcami
§ 24
1. W wyrazie wdzięczności Zarząd może zapraszać Dobroczyńców do wzięcia honorowego udziału w obradach Zarządu
z głosem doradczym lub w uroczystych zdarzeniach z życia Fundacji.
2. Zarząd może także zwracać się do wybranych Dobroczyńców z prośbą o wyrażenie opinii lub poglądu w sprawie
prowadzenia Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu
§ 25
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na mocy uchwały podjętej jednomyślne przez wszystkich
Fundatorów.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
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Połączenie z inną fundacją
§ 26
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.
§ 27
W sprawach połączenia z inną Fundacją uchwałę podejmują Fundatorzy, przy czym ich decyzja zapada w drodze
jednomyślnej uchwały wszystkich Fundatorów.
Likwidacja Fundacji.
§ 28
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 Zarząd Fundacji.
§ 29
Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich fundatorów.
§ 30
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności
poprzez przekazanie ich instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
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