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STATUT 

Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy” 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy”, w dalszych 

postanowieniach zwana Fundacja, działa na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o Fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  

2. Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Kruka, Roberta Kubata oraz 

Katarzynę Onitzch zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza – Renatę Izdebska-Skwara w kancelarii 

notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej numer 86 lok 134 w dniu 

27.04.2010r.  

3. Fundacja w swojej działalności może używać nazwy skróconej OGR - 

„OGRy” lub "OGRy".  

 

§2 

 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

§3 

 

1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa mazowieckiego. 

2. Siedziba Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  

3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie 

innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

 

§4 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawna.  

2. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.  

 

§5 

 

1. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników 

oraz powoływać biura. 

2. Fundacja samodzielnie określa swoja strukturę organizacyjna oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczącego jego działalności.  

 

§6 

 

Fundacja może używać pieczęci okrągłych, nagłówkowych oraz imiennych z 

nazwa Fundacji, według wzorów określonych w odrębnych uchwałach Fundacji. 
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§7 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe o 

przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i 

prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów 

Fundacji oraz osobom zasłużonym w realizacji celów zbieżnych z dążeniami 

Fundacji.  
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Rozdział II 

 

Cele i sposoby działania 

 

§8 

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia 

ludzkiego. Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy 

oraz ratownictwa. Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Niesienie 

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomoc osobom 

cierpiącym, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w ramach możliwości 

Fundacji.  

 

§9 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatna działalność pożytku 

publicznego w zakresie: 

a) propagowania właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia,  

b) propagowania bezpiecznych zachowań na drodze,  

c) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granica,  

d) prowadzenia działalności integrującej środowisko ratowników poprzez 

aktywność kulturalna,  

rekreacyjna i towarzyska,  

e) organizowania spotkań służących wymianie poglądów i doświadczeń osób, 

instytucji oraz organizacji  

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,  

f) współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko 

rozumianym ratownictwem w kraju i za granica,  

g) wspierania finansowego i rzeczowego instytucji oraz organizacji, 

których zadania zbieżne są z celami Fundacji,  

h) zakup sprzętu do realizacji celów statutowych Fundacji, a zwłaszcza 

sprzętu do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,  

i) rekrutacji, szkoleń i organizacji personelu oraz wolontariatu 

niezbędnego do realizacji zadań Fundacji;  

j) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i lokalnej 

w zakresie bezpieczeństwa i porządku,  

k) dofinansowania nauki i poszerzania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i 

ratownictwa;  

l) prowadzenia działań na rzecz ochrony zdrowia,  

m) propagowania w mediach i publikacjach wiedzy z zakresu celów Fundacji.  

n) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
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2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie:  

a) doradztwa i pomocy organizacyjnej,  

b) szkoleń, wykładów i prelekcji z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa 

oraz działania w sytuacjach kryzysowych,  

c) wspomagania zabezpieczenia różnego rodzaju imprez w tym również 

masowych,  

d) prowadzenia i organizacji imprez, pokazów, konferencji i wystaw o 

tematyce ratowniczej,  

e) prowadzenia działalności wychowawczej zmierzającej do podnoszenia 

poziomu moralnego, etycznego  

i kwalifikacji w zakresie działalności Fundacji,  

f) prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 

Fundacji.  

g) świadczenia usług z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa w celach 

statutowych.  
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ROZDZIAL III 

 

MAJATEK I FUNDUSZE 

 

§10 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 zł 

(tysiąc dwieście złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku 

działania.  

 

§11 

 

1. Majątek Fundacji może pochodzić z:  

a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej,  

b) zbiórek rzeczowych i finansowych na cele statutowe Fundacji;  

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,  

d) odsetek i lokat bankowych,  

e) obligacji i udziałów,  

f) działalności odpłatnej pożytku publicznego,  

g) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje.  

2. Dochód uzyskany przez Fundacje może być przekazywany wyłącznie na 

realizacje celów statutowych.  

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji 

podejmuje Zarząd.  

5. Fundacja może zaciągać zobowiązania finansowe tylko za zgoda Rady 

Fundacji.  

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza. Dochody z 

działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizacje jej 

celów statutowych.  

 

§12 

 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji 

mogą być użyte na dowolna realizacje celu statutowego, wybrana przez 

Fundacje, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

§13 

 

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  
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§14 

 

Fundacja nie może:  

 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi 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 tytułem 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów 

Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz 

Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,  

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osoby bliskie.  
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ROZDZIAL IV 

 

ORGANY FUNDACJI 

 

§15 

 

Władzami Fundacji są:  

a) Rada Fundacji,  

b) Zarząd Fundacji.  

 

Rada Fundacji 

 

§16 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym, nadzorującym i opiniującym 

Fundacje.  

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:  

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,  

b) nadzór i kontrola nad praca Fundacji,  

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium.  

d) powoływanie i odwolywanie Zarządu, w tym Prezesa Fundacji i 

Wiceprezesa Fundacji,  

e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,  

f) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności 

gospodarczej i określanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

działalność gospodarcza,  

g) podejmowanie decyzji o przyznawaniu wynagrodzenia i jego wysokości dla 

Prezesa Fundacji, członków Zarządu i Rady Fundacji za wykonywanie 

czynności na rzecz Fundacji,  

h) podejmowanie decyzji o polaczeniu z inna fundacja lub o likwidacji 

Fundacji,  

i) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów.  

 

3. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest 

uprawniona do:  

a) zadania od przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji,  

b) zadania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.  
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§17 

 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, w tym Przewodniczący 

Rady Fundacji, przynajmniej jeden zastępca i sekretarz.  

2. Skład Rady Fundacji wybierany jest na czas nieokreślony.  

3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy działający osobiście oraz 

osoby wybrane do Rady Fundacji.  

4. Pierwszy skład Rady Fundacji określają Fundatorzy. Następnych członków 

Rady Fundacji na miejsce osób,  

które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzeni a składu Rady, 

powołuje swa decyzja Rada w glosowaniu jawnym bezwzględną większością 

głosów.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, 

niebędącego Fundatorem, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, 

może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 

przez Rade Fundacji.  

6. Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i w Zarządzie Fundacji.  

7. Fundator będący w składzie Rady Fundacji może wejść w skład Zarządu 

Fundacji, jeśli najpóźniej w chwili objęcia funkcji w Zarządzie zrzeknie 

się funkcji w Radzie Fundacji. Na czas pracy w Zarządzie stanowisko 

Fundatora w Radzie Fundacji może, na jego życzenie, pozostać 

nieobsadzone. Jeżeli w takim wypadku pozostaje mniej niż trzech aktywnych 

członków Rady, należy wcześniej rozszerzyć skład Rady. W sytuacji, gdy 

nie jest to możliwe, Fundator nie może wejść w skład Zarządu Fundacji do 

czasu aż powyższe warunki zostaną spełnione.  

8. Po opuszczenia składu Zarządu Fundacji przez Fundatora, może on 

powrócić do Rady Fundacji, o ile zastrzegł on wcześniej chęci udziału w 

pracach Rady Fundacji. W przeciwnym wypadku może on powrócić do Rady 

Fundacji na zasadach określonych w §17 ust.4.  

9. Członek Zarządu Fundacji, niebędący Fundatorem, może wejść w skład 

Zarządu Fundacji, jeśli najpóźniej tego samego dnia co został wybrany do 

Zarządu, zrezygnuje z udziału w Radzie Fundacji.  

 

§18 

 

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą:  

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,  

b) być skazani wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 

8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi.  

 

§19 

 

1. Praca Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji wybierany ze 

swojego grona przez Rade Fundacji.  

2. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest w wyborach jawnych 

bezwzględną większością głosów.  

3. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa dwa lata z możliwością 

wyboru na następną kadencje.  
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4. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy.  

5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch zastępców 

Przewodniczącego Rady Fundacji. bezwzględną większością głosów.  

6. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego Rady trwa dwa lata z możliwością 

wyboru na następną kadencje, bez maksymalnego limitu kadencji.  

7. Przewodniczący Rady Fundacji lub jego zastępcy w szczególnych 

sytuacjach mogą zostać jednogłośnie, przez pozostałych członków Rady, 

odwołani z funkcji przed upływem kadencji.  

 

§20 

 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji może ustać w skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Przewodniczącego Rady 

Fundacji,  

b) wykluczenia przez Rade Fundacji zgodnie z §17 ust. 5 lub §21 ust. 6.  

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu 

za przestępstwo umyślne,  

d) śmierci.  

2. W kwestiach dotyczących utraty członkostwa w Radzie Fundacji przez 

Fundatorów stosuje się §20 ust. 1 z wyłączeniem podpunktu b).  

 

§21 

 

1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż dwa razy w roku.  

2. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

3. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu oraz 

goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Fundacji z głosem 

doradczym.  

4. Posiedzenie Rady Fundacji zwyczajne zwoływane jest dwa razy do roku 

przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący zobligowany jest do 

podania terminu i miejsca posiedzenia, wszystkim członkom Rady Fundacji 

co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma 

przynajmniej polowy wszystkich członków zwołuje się posiedzenie w drugim 

terminie nie później niż w ciągu 30 dni i nie wcześniej niż 5 dni od 

Posiedzenia Rady Fundacji.  

5. Na posiedzenie Rady Fundacji zaproszeni musza być wszyscy członkowie 

Rady Fundacji. Dopuszcza się zaproszenie droga elektroniczna w tym przez 

e-mail i sms. Przewodniczący Rady Fundacji zobowiązany jest poinformować 

Prezesa Fundacji o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji przynajmniej 7dni 

prze terminem.  

6. Jeżeli członek Rady Fundacji, mimo dostarczenia zaproszenia nie bierze 

udziału dwóch kolejnych posiedzeniach, wówczas na kojonym posiedzeniu 

Rada Fundacji może podjąć decyzje o jego usunięciu z Rady. W takiej 

sytuacji decyzja podejmowana jest w glosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów.  

7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć w dowolnym 

czasie. Jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub na 

wniosek Prezesa Fundacji.  

8. Wniosek Prezesa Fundacji o nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji musi 

zawierać proponowany termin posiedzenia oraz proponowana listę spraw do 

omówienia.  
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9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest najpóźniej w 

ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku od Prezesa Fundacji.  

10. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący Rady Fundacji może przekazać 

wszystkim zainteresowanym na 5 dni przed planowanym terminem 

nadzwyczajnego posiedzenia.  

11. Do podjęcia decyzji na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Fundacji 

wymagana jest przynajmniej polowa wszystkich członków Rady Fundacji.  

12. Szczegóły przebiegu Posiedzenia Rady Fundacji określa regulamin 

uchwalony przez Rade Fundacji.  

 

§22 

 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością 

głosów chyba, ze statut określa inaczej.  

2. W razie równej liczy głosów, decydujący jest glos Przewodniczącego 

Rady Fundacji.  

3. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.  

4. Do przyjęcia uchwały, w glosowaniu wymagany jest udział przynajmniej 

polowy wszystkich członków Rady Fundacji.  

5. W kwestiach spornych, uchwały Rady Fundacji są nadrzędne wobec uchwal 

Zarządu Fundacji.  

 

Zarząd 

 

§23 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Fundacji 

zgodnie ze Statutem i z uchwałami Rady Fundacji, reprezentuje Fundacje na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Rada Fundacji.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Fundacji, Sekretarza 

Fundacji oraz jednego, maksymalnie dwóch wiceprezesów.  

3. Pierwszy skład Zarządu i podział funkcji ustalają Fundatorzy. 

Następnych wybiera Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.  

4. Kadencja poszczególnych członków Zarządu trwa dwa lata z możliwością 

wyboru na następną kadencje, bez maksymalnego limitu kadencji.  

5. O rozszerzeniu składu Zarządu Fundacji, decyduje Rada Fundacji 

bezwzględną większością głosów.  

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być 

odwołani przed upływem kadencji przez Rade Fundacji w formie uchwały 

podjętej jednogłośnie.  

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.  
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§24 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) realizacja celów Fundacji,  

b) realizacja uchwal Rady Fundacji,  

c) kierowanie bieżąca praca Fundacji,  

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  

e) tworzenie planów pracy,  

f) zarzadzanie majątkiem Fundacji,  

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  

h) podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Fundacji,  

i) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

j) podejmowanie decyzji o ustanowieniu i przyznaniu certyfikatów, medali 

i odznak honorowych,  

k) wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,  

l) wnioskowanie do Rady Fundacji o polaczenie z inna fundacja,  

m) wnioskowanie do Rady Fundacji o likwidacje Fundacji,  

 

§25 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na miesiąckwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji.  

2. Sprawozdania z Posiedzenia Zarządu są jawne.  

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Fundacji i 

zaproszeni przez Prezesa Fundacji goście z głosem doradczym.  

4. Na posiedzenia Zarządu zapraszani są wszyscy członkowie Zarządu. 

Dopuszczalne jest wysłanie zaproszenia droga elektroniczna, w tym przez 

e-mail i sms.  

5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej polowy wszystkich członków Zarządu chyba, ze statut określa 

inaczej.  

6. Szczegóły przebiegu posiedzenia Zarządu określa osobny regulamin 

przyjęty przez Zarząd.  

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.  

8. Szczegóły przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji określa osobny 

regulamin przyjęty przez Zarząd w formie uchwały.  

 

§26 

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością 

głosów chyba, ze statut określa inaczej.  

2. Każdy członek Zarządu Fundacji dysponuje jednym głosem.  

3. W razie równej liczy głosów decydujący jest glos Prezes Fundacji.  

 

§27 

 

1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do corocznego składania Radzie 

Fundacji, corocznego sprawozdania z działalności Fundacji.  

2. Za miniony rok kalendarzowy Zarząd Fundacji składa sprawozdanie z 

działalności Fundacji do końca lutego.  
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3. Szczegółowe wymagania co do treści i formy sprawozdania określa 

uchwala Rady Fundacji.  

4. Rada Fundacji rozpatruje sprawozdanie w ciągu 30dni od dnia 

wpłynięcia.  

 

§28 

 

1. Zarząd może powołać zespól programowy, jako ciało doradcze, złożone z 

osób utożsamiających się z celami Fundacji.  

2. Dla realizacji celów Fundacji, Zarząd może organizować zespoły 

wolontariuszy i określać ich strukturę oraz regulaminy w formie uchwały.  

3. Szczegóły działania zespołów programowych i wolontariuszy określa 

osobny regulamin przyjęty przez Zarząd w formie uchwały.  

 

Działalność gospodarcza 

 

§28 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczany wyłącznie na 

realizacje celów statutowych.  

3. Decyzje o podjęciu lub zaniechaniu działalności gospodarczej podejmuje 

Rada Fundacji.  

 

Sposób reprezentacji 

 

§29 

 

W zakresie zwykłego zarządu reprezentacja jest jednoosobowa, w zakresie 

pozostałym dwóch członków zarządu w tym Prezes Fundacji lub Wiceprezes 

Fundacji.  
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ROZDZIAL V 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§30 

 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.  

 

§31 

 

Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Rada Fundacji większością ľ (trzech 

czwartych) głosów przy obecności przynajmniej polowy uprawnionych 

członków do glosowania i polowy Fundatorów.  
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ROZDZIAL VI 

 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

 

§32 

 

1. W celu efektywniejszego realizowania swoich zamierzeń Fundacja może 

połączyć się z inna fundacja.  

2. Polaczenie z inna fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku 

mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.  

3. Uchwale o polaczeniu Fundacji z inna fundacja podejmuje Rada Fundacji 

większością ľ (trzech czwartych) głosów przy obecności przynajmniej 

polowy członków uprawnionych do glosowania i polowy Fundatorów.  

§32 

 

1. Uchwale o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ľ 

(trzech czwartych) głosów przy obecności przynajmniej polowy członków 

uprawnionych do glosowania i polowy Fundatorów.  

2. Podejmując uchwale o rozwiązaniu Rada Fundacji określa sposób jej 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fundacji.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie maja 

przepisy ustawy Prawa o Fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 


