
Statut Fundacji Ewdomed

§ 1

1. Fundacja Ewdomed zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Ewę Mariannę

Szulecką zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2019 r.

przed Notariuszem Stefanem Wiśniewskim w Kancelarii Notarialnej w Piasecznie, za

numerem repertorium A nr 3458/2019.

2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego

Statutu.

3. Fundacja jest apolityczna, a jej działalność opiera się na poszanowaniu wartości

człowieka.

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Ewdomed.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym

prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym

profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.

6. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Rzeczypospolitej Polskiej i

poza granicami oraz ustanawiać w Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą swoich

przedstawicieli.

7. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami w szczególności

reprezentującymi interesy pacjentów.

8. Siedzibą Fundacji jest Konstancin-Jeziorna.

9. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.



10. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z

innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla

Fundacji.

11. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać

pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach

innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, na

przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.

12. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz posługuje się

swoim znakiem graficznym (logo).

Statut Fundacji Ewdomed uchwalony przez Fundatora Uchwałą nr 1/2019 z dnia 16 grudnia

2019 r.

§ 3

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celami Fundacji są:

a. wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego

umierania,

b. budowa i prowadzenie Ośrodka hospicyjnego dla osób dorosłych chorych w

terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innym chorym w

końcowej fazie nieuleczalnej choroby,

c. organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m.in.: medycznej, duchowej,

psychologicznej, socjalnej, wolontaryjnej) osobom dorosłym chorym przewlekle,

chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej,

oraz innym chorym nieuleczalnie w ich domach oraz ośrodkach leczniczych i

opiekuńczych, w szczególności w hospicjach,

d. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad

chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie

choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi nieuleczalnie w ich domach oraz

ośrodkach leczniczych i opiekuńczych, w szczególności w hospicjach,

e. organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi nieuleczalnie oraz

osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej,



hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum

stacjonarnego dla chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w

warunkach hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów

opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki paliatywnej i grup

wsparcia,

f. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,

g. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki

hospicyjnej i szacunku dla życia,

h. działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, w tym dla

personelu medycznego,

i. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja wolontariatu,

j. działalność charytatywna,

k. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

l. wspieranie innych organizacji w statutowej działalności, w szczególności na rzecz

poszanowania człowieka.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków hospicyjnych

opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, chorymi w końcowej

fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej lub dziennej ze

względów medycznych i socjalnych, w tym budowa i prowadzenie Ośrodka

hospicyjnego dla osób dorosłych chorych w terminalnej fazie choroby, szczególnie

choroby nowotworowej, oraz innym chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby,

b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, socjalnej,

psychologicznej, chorym w ich domach,

c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, socjalnego

i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,

d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum domowego,

hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, dziennych oddziałów opieki

paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla

osób przewlekle chorych,

e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,

f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, z

placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi,

Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami prowadzącymi identyczną lub

podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za

granicą,



g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do wszelkiego

rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na rzecz zapewnienia

funkcjonowania Fundacji,

h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,

i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych,

zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i instytucji spoza regionu,

j. organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjno-kulturalnych (między innymi

propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób chorych i

osieroconych oraz osób pomagających im,

k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych,

l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym

przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,

m. prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych,

n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych z

działalnością Fundacji i jej celami,

o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac

naukowych,

p. propagowanie założeń Fundacji,

q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

r. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.

3. Cele Fundacji mogą zostać zmienione w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.

§ 4

MAJĄTEK FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w

kwocie 1000,00 złotych oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i

ruchomości nabyte w czasie działalności statutowej Fundacji.

2. Majątek Fundacji pochodzi z następujących źródeł:

a. darowizn, spadków, zapisów, subwencji, i innych świadczeń otrzymywanych od

osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,

b. odsetek bankowych od posiadanego kapitału,

c. dalszych świadczeń Fundatora,



d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,

e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

f. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,

g. wpływów z budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

h. innych wpływów i dochodów.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest

oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

5. Majątek i dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie

przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji o charakterze pożytku

publicznego.

6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą̨być́

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i

darczyńców.

7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

1. Fundacja nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów

oraz pracownicy 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. przekazywać majątku na rzecz członków organów 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. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowych celów,



d. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w

których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich

osoby bliskiej, na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych

niż rynkowe.

§ 6

ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są:

1. Fundator

2. Rada Fundacji

3. Zarząd Fundacji.

Wybór członków pierwszych organów Fundacji dokonuje Fundator.

§ 6.1

FUNDATOR

1. Do kompetencji Fundatora należy:

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

b. powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie

członkom tych organów absolutorium z działań.

2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator

podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub

samodzielnie.



§ 6.2

RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji Jest organem kolegialnym i składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu)

członków.

3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby, których obecność w Radzie zostanie uznana

za sprzyjającą realizacji celów Fundacji.

4. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na trzyletnią kadencję. Istnieje

możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z

członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może odwołać członka

Rady i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie. Odwołanie wymaga uchwały

podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3

członków Rady. Odwołanie nie dotyczy Fundatora, który nie może być w ten sposób

pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady Fundacji

nie mogą łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. 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.

9. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe.

10. Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków

wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady na okres dwóch lat.

11. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz

oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

12. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

a. nadzór nad działalnością Fundacji;

b. nadzór i kontrola pracy Zarządu;



c. kontrola finansów Fundacji i ocenianie sprawozdań z wykonania rocznych

planów Fundacji;

d. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i formułowanie programów

wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji;

e. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu;

f. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną

Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

13. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów

dotyczących działalności Fundacji,

b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

14. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na

wniosek dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu. Posiedzenia mogą być

zwoływane pisemnie, za pośrednictwem faksu lub telefonicznie - na podane przez

członków Rady Fundacji numery faksu lub telefonu albo elektronicznie - na podane

przez członków Rady Fundacji adresy korespondencji e-mail, albo w formie ustnego

zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członków Rady.

15. Posiedzenia Rady Fundacji i podejmowanie uchwał może odbywać się pisemnie lub

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podjęte uchwały są ważne o ile wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o

treści uchwały. Głosowanie pisemne lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał w sprawie wyboru i odwołania

członków Rady Fundacji i członków Zarządu. Szczegółowy tryb głosowania

pisemnego oraz zwoływania i odbywania posiedzenia Rady Fundacji przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa

regulamin pracy Rady uchwalony przez Radę Fundacji.

16. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej

jednak niż raz na 6 miesięcy.

17. Na zaproszenie Rady Fundacji w posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy Prezes

Zarządu Fundacji lub inny Członek Zarządu wskazany przez Prezesa. W

posiedzeniach Rady Fundacji na zaproszenie Rady mogą uczestniczyć także inne

osoby.

18. Uchwały Rady Fundacji, z wyłączeniem odwołania członka Rady i Zarządu oraz

wyboru Przewodniczącego Rady, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu

jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby

głosów decyduje głos Przewodniczącego.



19. Obradami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez

niego członek Rady.

20. Czynności prawnych w imieniu Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z

jednym członkiem lub dwóch upoważnionych członków Rady.

§ 7

ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na

zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków i jest powoływany przez

Fundatora na okres wspólnej kadencji.

3. Zarząd składa się w przypadku 2 osobowego Zarządu – z Prezesa Zarządu oraz

Wiceprezesa, w przypadku 3 osobowego Zarządu – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa

Zarządu i członka Zarządu.

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu. W przypadku, jeśli Fundator zostanie

powołany w skład Zarządu, członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa

jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji

Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Jeżeli po upływie czteroletniej kadencji nowy Zarząd

nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili

objęcia ich przez nowy zarząd.

7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu

jego czynności wykonuje Wiceprezes Zarządu.

9. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

c. uchwalanie na rok następny rocznych planów finansowo-gospodarczych (budżet

Fundacji);

d. uchwalenie i składanie rocznych sprawozdań;



e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i prowadzenie spraw finansowych

Fundacji;

f. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

g. podejmowanie decyzji w zakresie działalności statutowej Fundacji,

h. powoływanie i ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji,

i. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

j. ustanawianie odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień;

k. podejmowanie decyzji o przyznawaniu osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla

Fundacji odznak, medali honorowych, nagród lub wyróżnień;

l. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

m. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

11. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w każdym czasie na wniosek każdego

członka Rady Fundacji lub każdego członka Zarządu.

12. Na posiedzeniu Zarządu musi być obecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

13. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, bez

prawa głosu w zakresie podejmowanych uchwał i decyzji. Członek Rady Fundacji

biorący udział w posiedzeniu może żądać zaprotokołowania jego stanowiska w

określonej sprawie rozpatrywanej na posiedzeniu.

14. Zarząd Fundacji, do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego,

składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok

poprzedni.

15. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

16. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem faksu lub

telefonicznie - na podane przez członków Zarządu numery faksu lub telefonu albo

elektronicznie - na podane przez członków Zarządu adresy korespondencji e-mail,

albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członków

Zarządu. Posiedzenia Zarządu i podejmowanie uchwał może odbywać się pisemnie

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podjęte uchwały są ważne o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o

treści uchwały. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzenia Zarządu przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa

regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.

17. Z posiedzenia Zarządu spisywany jest protokół. Pod protokołem podpis składają

członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.



18. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej

liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

19. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes

Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

20. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Z członkami Zarządu

mogą być zawierane umowy cywilno-prawne o wykonanie czynności.

21. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

22. Wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacane są ze środków Fundacji.

23. Umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z członkami Zarządu zawiera Rada

Fundacji tj. Przewodniczący Rady z jednym członkiem lub dwóch upoważnionych

członków Rady.

24. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży.

25. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawierane są przez Zarząd zgodnie z

postanowieniami ust. 19.

26. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci,

bądź odwołania członka Zarządu.

27. Rada Fundacji może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga

uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej 2/3 członków Rady.

28. Zarząd Fundacji w formie uchwały może udzielić pełnomocnictwa osobom

kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do

składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§ 10

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały, na wniosek Zarządu.

§ 11

POŁĄCZENIE FUNDACJI



1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną

fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie nie

może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie

nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być

zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji uchwałą, na wniosek Zarządu.

Uchwała winna określać warunki połączenia.

4. Organem uprawnionym do wykonania uchwały w sprawie połączenia oraz dokonania

wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd

Fundacji.

§ 12

LIKWIDACJA FUNDACJI

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,

lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator uchwałą, na wniosek Rady lub

Zarządu Fundacji.

3. Momentem decydującym o potrzebie likwidacji Fundacji jest w szczególności

sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorem Fundacji

może być Zarząd albo osoba wskazana przez Radę Fundacji.

5. Do podstawowych zadań likwidatora należy:

a. zawiadomienie właściwego ministra i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,

b. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

c. zakończenie bieżących spraw Fundacji,

d. ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,

e. zawiadomienie właściwego ministra oraz sądu rejestrowego o zakończeniu

likwidacji.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą̨ zostać

przeznaczone mocą̨ uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej



Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub przekazane Fundatorowi albo jego

spadkobiercom, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia

1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167).

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy Fundator nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym

Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców Fundatora i przez nich będą

wykonywane.

2. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 2 ust. 9 Statutu, coroczne

sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ewa Marianna Szulecka

Fundator


