Statut
Fundacji Centrum Mądrej Zabawy
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Centrum Mądrej Zabawy, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona
zostaje przez Adama Jana Kowalczyka, PESEL: 83110206113 oraz Karola Gawła, PESEL:
91070908471, działających w imieniu reprezentowanej SMART KIDS PLANET Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000758440 REGON: 381841490, NIP: 1182184459 zwanej dalej „Fundatorem”, na podstawie
oświadczenia o ustanowieniu fundacji objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Sławomira
Borzęckiego, notariusza w Warszawie w dn. Xxx, zarejestrowanym do Rep. Nr …/… oraz działa na
podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2020
r. poz. Nr 2167), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
niniejszego Statutu.
2. Sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, łączyć się z innymi fundacjami o podobnych celach
a także przystępować do spółek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym
charakterze działania.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
6. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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§4
Fundacja posługuje się pieczęci zawierającą jej nazwę, siedzibę i adres.
Fundacja może używać wyróżniającego jej znaku graficznego.
Fundacja może używać skróconej nazwy.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.

§5
Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.
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§6
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 z późn. zm.).
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.

II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Wierzymy, że rozwój kulturalno-edukacyjny jest nierozerwalnym obszarem życia młodego
człowieka i pełni kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji ery cyfrowej oraz kształceniu postaw
obywatelskich. Naszą misją jest wspieranie osób, podmiotów a także instytucji kulturalnych oraz
edukacyjnych pozwalając na dotarcie ze wsparciem i inicjatywami do dzieci i młodzieży w każdym
wieku.
2. Celami Fundacji są:
1) rozwijanie kultury i edukacji na miarę otaczającego świata, wzmacnianie kompetencji
cyfrowych, kulturowych, artystycznych, patriotycznych;
2) dostarczanie narzędzi przedstawicielom lokalnych społeczności w zakresie kultury i edukacji;
3) budowanie dobrych praktyk pracy placówek kulturowych i edukacyjnych w sposób otwarty,
przyjazny i zaangażowany w rozwiązywanie problemów społeczności w skali lokalnej,
krajowej oraz europejskiej i globalnej, działających w przejrzysty sposób, wspierających
różnorodność, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
4) zapewnianie dzieciom, młodzieży i dorosłym równego dostępu do dobrej jakości kultury oraz
edukacji we wszystkich postaciach;
5) wspieranie pedagogów, kierowników, dyrektorów, edukatorów w rozwijaniu kultury i
edukacji, która poszerza umiejętność refleksji, krytycznego podejścia, współpracy w grupie,
wzmacnia umiejętność uczenia się i obcowania z kulturą,
6) poprawa jakości kształcenia, doskonalenia i rozwoju zawodowego pedagogów, animatorów,
nauczycieli, edukatorów oraz wspieranie dalszej profesjonalizacji ich pracy;
7) budowanie prestiżu zawodu pedagoga, nauczyciela, prezentowanie i promowanie działań
kierowników i dyrektorów placówek kulturowych i edukacyjnych, nauczycieli i innych osób
działających na rzecz rozwoju kulturalnego i dobrej edukacji w Polsce i zagranicą;
8) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi;
9) wzmacnianie obywatelskiej misji placówek kulturowych i edukacyjnych, budowanie więzi
między domami kultury, przedszkolami, szkołami a społecznościami lokalnymi.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez nieodpłatne:
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wspieranie rozwoju zawodowego pedagogów, animatorów, nauczycieli i nauczycielek,
kierowników i dyrektorów placówek edukacyjnych i kulturowych, i innych pracowników
sektora kultury i edukacji, a także instytucji zajmujących się kulturą i edukacją;
prowadzenie warsztatów, projektów celowych mających za zadanie wspieranie obszaru
kultury i edukacji, w tym szczególnie kultury w zakresie sztuki, tańca, teatru, muzyki, a także
edukacji kulturalnej i międzykulturowej oraz obywatelskiej, równościowej, rozwojowej,
europejskiej, cyfrowej, medialnej, matematycznej, ekologicznej, przyrodniczej,
ekonomicznej i na rzecz przedsiębiorczości, a także edukacji fizycznej i zdrowotnej;
wspieranie rozwoju edukacji wczesnoszkolnej;
wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz, w tym wspomaganie
finansowe i rzeczowe;
rozwijanie wszystkich form kultury i edukacji,
wspieranie placówek kulturowych i edukacyjnych, pedagogów, animatorów, nauczycieli i
nauczycielek oraz podopiecznych tych obiektów, uczniów i uczennic jak również innych osób
w rozwijaniu kompetencji kluczowych;
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie programów i materiałów kulturowych i
edukacyjnych;
współpraca z organami prowadzącymi placówki kulturowe i edukacyjne, społecznościami
lokalnymi, w tym rodzicami;
współpraca z uczelniami oraz innymi instytucjami kształcącymi i doskonalącymi kadrę
pedagogiczną;
prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej, prowadzenie akcji i kampanii
społecznych;
prowadzenie działań badawczych, ewaluacyjnych, rzeczniczych, monitoringowych i
doradczych;
prowadzenie działań na rzecz włączenia i aktywizacji grup społecznych zagrożonych
bezrobociem i wykluczeniem społecznym, w tym wspomaganie finansowe i rzeczowe dzieci i
młodzieży oraz osób pracujących na ich rzecz;
współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, w tym z
administracją
publiczną,
organizacjami
społeczeństwa
obywatelskiego
oraz
przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi;
prowadzenie oraz wspieranie programów stypendialnych i szkoleniowych, staży i
wolontariatu przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz osób zajmujących się kulturą i
edukacją;
organizowanie wymian dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wymian międzynarodowych;
współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja może przyznawać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody,
stypendia oraz granty osobom fizycznym, osobom prawnym i ułomnym osobom prawnym,
realizującym cele Fundacji.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§6

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), z
którego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji, oraz
składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§7
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
2) dotacji lub subwencji;
3) odsetek od lokat bankowych oraz z inwestycji w instrumenty finansowe (np. obligacje,
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne);
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6) zbiórek.
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§8
Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych lub inwestowany w instrumenty
finansowe (np. obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty
inwestycyjne).
Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz angażowany w spółkach.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
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 istotnie przewyższa długi spadkowe.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§9

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako
nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność oświatową i naukową zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku od osób prawnych.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, z której zyski będą
przeznaczane w całości na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza prowadzona jest
jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji.
3. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z planami i wytycznymi opracowanymi
przez Zarząd Fundacji.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności:
1) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
3) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
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działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z);
działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.13.Z);
działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z);
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z);
wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
63.99.Z);
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B);
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D);
badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
PKD 85.51.Z
doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

§10
Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym. O ich utworzeniu decyduje Rada Fundacji
określając: wysokość funduszu, składniki majątkowe przekazane na jego utworzenie, cel utworzenia,
zasady inwestowania, sposób postępowania. Wykonanie uchwały o utworzeniu funduszu celowego
powierza się Zarządowi. Zmiana przeznaczenia funduszu celowego wymaga uchwały Rady Fundacji.
§ 11
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według obowiązujących przepisów w
tym w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U . z 2019 r. poz. 351
z późn. zm).
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

IV. ORGANY FUNDACJI
§12
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd.
3. 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.
§13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora na czas nieoznaczony.
Fundatorowi przysługuje prawo odwołania wszystkich lub wybranych członków Rady w każdym
czasie
4. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
5. Członków Rady powołuje Fundator.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa – w
terminie wskazanym w oświadczeniu nie wcześniej niż z dniem doręczenia oświadczenia
Fundatorowi, odwołania przez Fundatora, śmierci członka Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. W przypadku odwołania/rezygnacji lub ustania członkostwa Przewodniczącego Rady, członkowie
Rady w terminie 30 dni wybierają spośród siebie nowego Przewodniczącego. Przewodniczący
Rady Fundacji może także zrezygnować z pełnienia swojej funkcji nie rezygnując jednocześnie z
członkostwa w Radzie. W takim wypadku członkowie Rady Fundacji powołują spośród siebie
nowego Przewodniczącego.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
10. Rada Fundacji:
1) decyduje o zmianie statutu Fundacji;
2) decyduje samodzielnie lub na wniosek Zarządu o utworzeniu funduszy celowych,
zaangażowaniu w spółki, połączeniu Fundacji z innymi fundacjami, tworzeniu filii;
3) likwidacji Fundacji w tym o sposobie zagospodarowania pozostałego po likwidacji majątku
Fundacji
4) udziela absolutorium członkom Zarządu;
5) wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
6) dokonuje oceny i kontroli pracy Zarządu;
7) w porozumieniu z Zarządem Fundacji planuje strategię działania Fundacji oraz wyznacza
kierunki jej działania;
8) rozpatruje i zatwierdza coroczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności
Fundacji przedstawiane przez Zarząd Fundacji;
9) Przewodniczący Rady Fundacji nawiązuje z członkami Zarządu stosunek pracy i ustala z nimi
ich wynagrodzenie;
10) Sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.
11. Wszelkie decyzje Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne wymogi dla oznaczonych
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decyzji. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są w formie uchwał, na posiedzeniach lub w formie
głosowania przy użyciu środków komunikowania się na odległość w tym w szczególności za
pomocą poczty elektronicznej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady.
Obrady Rady Fundacji są protokołowane.
Rada Fundacji spotyka się co najmniej raz do roku, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji i
działa według uchwalonego przez siebie podczas pierwszego spotkania regulaminu. Zarząd
Fundacji w każdym czasie może wnioskować o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady Fundacji.
Dla realizacji celów statutowych Fundacji, Rada Fundacji może powołać komisje. W skład komisji
mogą być powołani członkowie Rady Fundacji a także inne osoby.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Fundacji, oraz nie mogą
pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnymi pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni. Równocześnie członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia za
wykonywanie jakichkolwiek innych prac na rzecz Fundacji.

§ 14
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.
Rada Fundacji współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
§ 15
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, jego funkcje sprawuje Prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu, w tym Prezes powoływani i odwoływani są przez Fundatora.
Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu powoływaniu są na czas nieoznaczony.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu jednoosobowo, a w wypadku
zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest
zwykła większość głosów przy udziale co najmniej połowy członków. Uchwały Zarządu mogą być
podejmowane na posiedzeniach lub przy użyciu środków komunikowania się na odległość. W razie
równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa – w terminie
wskazanym w oświadczeniu nie wcześniej niż z dniem doręczenia oświadczenia Fundatorowi,
odwołania przez Fundatora, śmierci członka.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu oraz za
pracę na rzecz Fundacji. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator. Członkowie Zarządu
zatrudniani są przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

10. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje przedstawiciel Rady
Fundacji wskazany przez nią w formie uchwały.
11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, przesyłając
informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 3 (trzy)
dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Zarządu.
§ 16
1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności
Fundacji. Zarząd w szczególności:
1) bierze udział w planowaniu strategii działania Fundacji oraz wyznaczaniu kierunków
działania;
2) uchwala okresowe, roczne i wieloletnie programy działania oraz plany finansowe Fundacji;
3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
4) przyjmuje dotacje i subwencje;
5) przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów oraz nadzoruje ich realizację;
6) prowadzi politykę kadrową Fundacji;
7) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
8) podejmuje decyzje w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałym
organom Fundacji.
2. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fundacji lub do
określonych czynności.
3. Zarząd jest obowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji sprawozdań finansowych oraz
merytorycznych z działalności Fundacji za rok miniony w terminie do 30 czerwca po roku
sprawozdawczym.
V. POSTANOWIENIA INNE
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W uchwale likwidującej Fundację należy
wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
3. 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. Fundator podczas likwidacji Fundacji, ma prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz
majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

1.

2.

§ 18
Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków
organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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”.
Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz
członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich ani nie dokonuje od podmiotów, w których uczestniczą powyższe osoby

zakupu towarów i usług na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 19
W uzasadnionych przypadkach, dla urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. Decyzje
o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawy o fundacjach i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

