STATUT
FUNDACJI NA RZECZ RODZIN DOTKNIĘTYCH AUTYZMEM
W WARSZAWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja na rzecz rodzin dotkniętych autyzmem, zwana dalej Fundacją jest ustanowiona
przez Magdalenę Osękę, zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Justyna Baszuk, Ilona Marchocka – Notariusze – Spółka Cywilna przy Al. Szucha 8
w Warszawie w dniu 24 lipca 2007 r.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.
(Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r. ) i Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku
Publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.) oraz niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej,
dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej, ochrony zdrowia, edukacji,
pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4

Ze względu na charakter i cele, Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§5
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również
poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§6
1. Fundacja może powoływać ośrodki, oddziały, biura i filie w kraju i za granicą.
2. Fundacja może być członkiem stowarzyszeń oraz innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania.
§7
1. Fundacja może używać skrótu nazwy: FuRDA.
2. Fundacja może używać znaku graficznego z napisem wskazującym jej nazwę.
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3. Fundacja może nadawać godności honorowe, ustanawiać odznaki i medale honorowe
oraz dyplomy, nagrody i inne wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rodzin dzieci dotkniętych autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju, a w szczególności:
a) wspomaganie finansowe, rzeczowe i merytoryczne rodzin dzieci dotkniętych autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
b) upowszechnianie wiedzy o autyzmie oraz sposobach jego leczenia, terapii, rehabilitacji
i profilaktyki,
c) wspieranie finansowe i merytoryczne osób chcących profesjonalnie zajmować się
problemami zaburzeń rozwoju dzieci: terapeutów, asystentów osoby niepełnosprawnej,
nauczycieli oraz lekarzy,
d) utworzenie ośrodka terapii, rehabilitacji oraz edukacji dzieci dotkniętych autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, zwanego dalej ośrodkiem, a także zapewnienie
niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz sprawowanie pieczy
nad jego działalnością,
e) integracja środowiska osób zainteresowanych tematem autyzmu, zarówno rodzin
jak i profesjonalistów,
f) skupianie wokół idei Fundacji osób deklarujących chęć pomocy bliźnim dotkniętym
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
g) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się dziećmi i osobami dorosłymi
z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
h) rzecznictwo interesów i praw osób z autyzmem oraz ich rodzin.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się
świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi,
b) organizowanie grupy wsparcia dla rodzin dzieci autystycznych,
c) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalnych dla osób z autyzmem
i ich rodzin,
d) finansowanie lub dofinansowywanie:
o terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych terapii pomocnych w leczeniu
autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju,
o wizyt lekarskich i diagnostyki laboratoryjnej dla osób z autyzmem
lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
o zakupu leków i suplementów diety,
o diety zdrowotnej,
o zabiegów rehabilitacyjnych,
o pomocy dydaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
o dojazdów na rehabilitację i do lekarza dla osób z autyzmem lub pokrewnymi
zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów,
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pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych autyzmem lub pokrewnymi
zaburzeniami rozwoju,
o szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz
rehabilitacją osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju w Polsce i
zagranicą.
e) przygotowanie programu i zasad funkcjonowania ośrodka terapeutyczno - edukacyjnego,
f) stworzenie ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,
g) szkolenie personelu ośrodka,
h) prowadzenie w ośrodku wszechstronnej, multidyscyplinarnej terapii i rehabilitacji
dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
i) organizowanie edukacji dzieci ze spektrum autyzmu,
j) stworzenie specjalistycznej biblioteki,
k) upowszechnianie wiedzy o przyczynach, zapobieganiu i leczeniu autyzmu
i pokrewnych zaburzeń rozwoju,
l) przeprowadzanie akcji informacyjnych, między innymi przez wydawanie
i rozpowszechnianie publikacji zajmujących się tą tematyką,
m) działania promocyjne i edukacyjne dotyczące autyzmu i potrzeb dotkniętych nim osób
adresowane do przedstawicieli władz, administracji i opinii publicznej,
n) współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami i bankami
w celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe,
o) organizowanie imprez charytatywnych w celu gromadzenia funduszy na pomoc
osobom z autyzmem i ich rodzinom,
p) promocję idei wolontariatu,
q) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi
i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również
z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji poprzez
organizowanie wspólnych akcji dotyczących:
o zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, suplementów diety,
żywności, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych na rzecz osób dotkniętych
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi,
o udzielania im i ich rodzinom wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej,
o wspierania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa w zakresie
problemu autyzmu,
o uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, zbieżną ze swoimi celami, działalność
innych osób prawnych i fizycznych.
o

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 500 (jednego tysiąca pięciuset)
złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja prowadzi swoją działalność jako działalność nieodpłatną i odpłatną.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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§ 11
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dotacji i subwencji osób prawnych,
d) dotacji ze źródeł budżetowych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
§ 12
1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione w § 8.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali, na jaki cel mają być przeznaczone.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej
lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) złotych - lub gdy idzie o osoby
zagraniczne równowartości 500 (pięciuset) euro - uzyskują tytuł Dobroczyńcy (Sponsora)
Fundacji, o ile się temu nie sprzeciwią.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.
ZARZĄD
§ 16
1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony.
Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii
Fundatora, może powoływać nowych członków Zarządu - z zachowaniem maksymalnej liczby
siedmiu członków - lub odwoływać poszczególnych jego członków - z zachowaniem
minimalnej liczby trzech członków.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 17
1. Ustanie funkcji członka Zarządu Fundacji może nastąpić na skutek:
a) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
b) rezygnacji,
c) odwołania.
2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji
w przypadku:
a) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
b) nienależytego wypełniania obowiązków członka,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
d) działania na szkodę Fundacji,
e) utraty praw publicznych,
f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
g) utraty zaufania Rady Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, jednego lub więcej Wiceprezesów
i Sekretarza Zarządu Fundacji.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu jeżeli nie jest członkiem Rady Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Rada Fundacji po zasięgnięciu
opinii Fundatora.
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu
Fundacji.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji i ustalanie
sposobów ich realizacji,
c) przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji,
d) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji ,
g) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
h) odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,
i) propagowanie na zewnątrz celów Fundacji, programów i metod jej działania,
j) podejmowanie wniosków o przystąpieniu do stowarzyszeń,
k) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
l) tworzenie i znoszenie placówek Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
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m) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne
w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
n) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
o) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
p) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych
i osób zatrudnionych w Fundacji,
q) ustalenie regulaminów działania jednostek organizacyjnych Fundacji.
§ 22
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie
członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
2. Fundator może żądać rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji określonych spraw.
3. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes, lub w jego zastępstwie - Wiceprezes.
4. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby
z głosem doradczym.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych
oraz inni pracownicy Fundacji.
§ 23
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali skutecznie
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna,
jeśli podpis pod nią złoży więcej niż połowa członków Zarządu.
§ 25
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy,
ich wynagrodzenie określa uchwała Rady Fundacji.
§ 26
1. Dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji
oraz zatrudnić Dyrektora Biura Fundacji.
2. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
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§ 27
Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji pozostających w stosunku pracy i pracowników
Biura Fundacji są wypłacane bez naruszenia funduszu założycielskiego Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 28
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych i opiniodawczych.
2. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
§ 29
1. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 15 osób, powołanych na czas nieoznaczony.
3. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
4. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji jeżeli nie jest członkiem Zarządu.
§ 30
Rada Fundacji może uchwałą powołać do swego grona osoby fizyczne lub przedstawicieli osób
prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
§ 31
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadniony kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 15 poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 32
1. Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:
a) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
b) rezygnacji,
c) odwołania.
2. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadku:
a) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
b) nienależytego wypełniania obowiązków członka,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
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d) działania na szkodę Fundacji,
e) utraty praw publicznych,
f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
g) utraty zaufania Rady Fundacji.
3. W razie rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji członek Rady Fundacji
może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie jego obowiązków.
§ 33
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek
Fundatora, Zarządu Fundacji, lub też co najmniej połowy członków Rady.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie
powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
§ 34
1. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Fundator oraz kierownicy
jednostek organizacyjnych i inni pracownicy Fundacji.
2. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby fizyczne
i przedstawiciele organizacji oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.
§ 35
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 36
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań nadzorczych i kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu oraz pracowników Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień.
§ 37
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
b) występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi działania Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatora,
d) uchwalanie zmian statutu Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatora,
e) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji po zasięgnięciu opinii
Fundatora,
f) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
g) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
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h) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
i) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie
mu absolutorium,
k) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu zatrudnionych przez Fundację,
l) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
m) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez członków Rady, bądź Zarząd
Fundacji.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji
w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą.
3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi
zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
ROZDZIAŁ V
ZAKAZ UPRZYWILEJOWANIA
§ 38
Fundacja nie może
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników 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 jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach lub po cenach wyższych niż rynkowe
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji
lub pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 39
Rada Fundacji może zmienić Statut z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji,
po zasięgnięciu opinii Fundatora.
§ 40
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
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ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
1. Dla realizacji swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą
z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, po uzyskaniu opinii Fundatora.
§ 42
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona,
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą
z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji, po uzyskaniu opinii Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy
o Fundacjach, organizacjom lub instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Decyzję w sprawie przekazania majątku podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii
Fundatora.
5. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatora.
§ 43
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 15 lipca sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem
dla miasta stołecznego Warszawy.

zarejestrowania
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