STATUT
FUNDACJI IMIENIA MARIUSZA KAZANY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja imienia Mariusza Kazany, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowieo niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Wacławę Barbarę Kazana, zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym Repertorium A Nr. 6418/2010 sporządzonym przez notariusza
Małgorzatę Kędzierską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Zimna 2 lok. 1 w dniu
29 września 2010 roku.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzid
działalnośd także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą.

§ 3.
1.
2.
3.
4.

Fundacja posiada osobowośd prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i sztuki.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może używad skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz
odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
5. Fundacja może używad okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Fundacja im. Mariusza
Kazany w Warszawie”.

§ 4.
Fundacja może ustanawiad odznaki i medale honorowe oraz przyznawad je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
Celami Fundacji są:
1. budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzowanie polskiej kultury i
sztuki w kraju i za granicą;
2. wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie polskiej kultury i sztuki w środowisku
dyplomatów w kraju i za granicą;
3. utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o działalności i osobie Mariusza Kazany Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tragicznie
zmarłego 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleoskiem;
4. popularyzacja wiedzy o polskiej kulturze i sztuce;
5. wspieranie i promocja artystów polskich i polonijnych oraz ich artystycznej twórczości;
6. popularyzacja, wspieranie i promowanie działao kulturalnych i artystycznych;
7. edukowanie oraz integrowanie środowiska artystów oraz innych podmiotów działających
na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki;
8. aktywizacja miejsc mających znaczenie artystyczne lub kulturalne.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie programów artystycznych i stypendialnych dla artystów;
2. organizowanie konkursów i przyznawanie stypendiów, grantów, nagród, odznaczeo i
innych certyfikatów;
3. organizowanie wykładów, szkoleo, sympozjów i konferencji naukowych, pokazów oraz
warsztatów i dwiczeo praktycznych pod kierunkiem wykładowców akademickich i
artystów;
4. organizowanie aukcji dzieł sztuki tworzonych przez artystów, z których dochód będzie
przekazywany autorom sprzedanych prac lub przeznaczany na powiększenie
utworzonego i prowadzonego przez Fundację funduszu, którego celem będzie:
a). finansowanie stypendiów dla artystów,
b). finansowanie nagród dla artystów,
c). udzielanie wsparcia podobnym funduszom prowadzonym przez organizacje pożytku
publicznego,
d). dofinansowanie projektów artystycznych,
e). pokrywanie kosztów innych działao statutowych Fundacji,

5. działalnośd promocyjną, wystawienniczą, galeryjną, wydawniczą, informacyjną,
marketingową;
6. stworzenie i prowadzenie portali internetowych ze spisem internetowym twórców, firm i
przedsiębiorców wspierających polską kulturę i sztukę;
7. współuczestnictwo w organizacji wydarzeo kulturalnych, których celem jest
promowanie artystów polskich i polonijnych i ich artystycznej twórczości;
8. współuczestnictwo w organizacji lub samodzielne organizowanie wydarzeo kulturalnych
połączonych ze zbiórką publiczną środków pieniężnych o zasięgu regionalnym,
ogólnokrajowym lub międzynarodowym na podstawie zezwoleo wydawanych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
9. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym w szczególności produkcję, publikowanie i
rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, w szczególności informacyjnych i
multimedialnych;
10. nawiązywanie współpracy z:
a). instytucjami paostwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym celami Fundacji,
b). instytucjami paostwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym celami
Fundacji,
c). zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce przy realizacji w kraju
projektów wynikających z celów statutowych Fundacji,
d). zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami o podobnym do Fundacji profilu
działania,
e). przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, którzy przejawiają zainteresowanie
celami Fundacji,
f). krajowymi i zagranicznymi artystycznymi ośrodkami akademickimi,
11. współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi przy promocji i popularyzowaniu
polskiej sztuki za granicą, w szczególności poprzez organizowanie wystroju, wystaw,
spotkao, pokazów w polskich placówkach dyplomatycznych;
12. tworzenie Kolekcji Dzieł Sztuki im. Mariusza Kazany;
13. stałą współpracę ze środkami masowego przekazu;
14. prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, wydawniczej i klubowej;
15. organizowanie aukcji sztuki, festiwali, wystaw, galerii, plenerów, happeningów,
warsztatów twórczych, spotkao z twórcami, dni sztuki i innych imprez okolicznościowych
popularyzujących sztukę, także we współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami, w
szczególności uczelniami artystycznymi;
16. prowadzenie klubu dyskusyjnego, kawiarni artystycznej, w tym także punktów
informacyjnych Fundacji w muzeach, galeriach i innych miejscach publicznych;
17. prowadzenie wymiany kulturalnej i artystycznej, obejmującej m.in. współpracę z
organizacjami i instytucjami europejskimi w celu prezentacji polskich osiągnięd
artystycznych, projektowych i kulturalnych;
18. inspirowanie działalności artystycznej, projektowej i kulturalnej oraz różnorodnych form
spędzania czasu wolnego;

19. wspieranie inicjatyw lokalnych pozostających w związku z celami Fundacji.

§ 7.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracowad i wspierad działalnośd innych
osób prawnych lub fizycznych, których działalnośd jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 8.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 30.000 (słownie:
trzydzieści tysięcy) złotych oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 28.000 (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez
Fundację, Fundator przeznacza kwotę 2.000 (słownie dwa tysiące) złotych.

§ 9.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a). darowizn, spadków i zapisów,
b). dotacji i subwencji osób prawnych,
c). dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d). dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e). papierów wartościowych i odsetek bankowych,
f). działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
g). sprzedaży dzieł artystów w czasie aukcji organizowanych przez Fundację.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych, o
których mowa w Rozdziale II.

§ 11.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą byd użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13.
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 50 000 złotych lub w sposób
istotny wspierają działalnośd Fundacji , otrzymują , o ile wyrażą życzenie, tytuł Sponsora
Fundacji. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
2. Osoby fizyczne i prawne , które swoim działaniem wspierają Fundację w znaczący sposób
otrzymują, o ile wyrażą zgodę , tytuł Honorowego Patrona Fundacji.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14.
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Fundacja może utworzyd Radę Programową.

ZARZĄD
§ 15.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji w drodze uchwały.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Członkami pierwszego Zarządu są:
- Justyna Kinga Kazana - Prezes Zarządu
- Kazimierz Rafał Dobrzeniecki - Wiceprezes Zarządu
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
5. Rada może odwoład członka Zarządu w każdym czasie.
6. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności w razie:
a). złożenia rezygnacji,
b). podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c). niewypełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d). nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
e). istotnego naruszenia postanowieo Statutu,

§ 16.
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a). kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b). realizacja celów statutowych,
c). sporządzanie planów pracy i budżetów,
d). sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e). zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f). składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
g). wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładad Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.

§ 17.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 5
dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą byd wynagradzani i nagradzani przez
Fundację. Zasady wynagradzania ustala Rada Fundacji.
6. Do zwoływania posiedzeo Zarządu uprawniona jest również Rada Fundacji.

§ 18.
Do składania oświadczeo w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

RADA FUNDACJI
§ 19.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób, w tym z Przewodniczącego,
powoływanych przez Fundatora.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator jako Przewodniczący.
4. Członek Rady Fundacji może byd w każdym czasie odwołany przez Fundatora.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą byd członkami Zarządu.
6. W przypadku śmierci Fundatora-Założyciela w jego miejsce wchodzą najstarsi wiekiem
wśród jego spadkobierców. Gdy uprawniony spadkobierca nie wyrazi zgody na wejście w
miejsce Fundatora Założyciela to według starszeostwa w miejsce Fundatora Założyciela
wejdzie kolejny jego spadkobierca.

§ 20.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą byd powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
powiadomieni.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21.
1. Rada Fundacji wykonuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do obowiązków Rady Fundacji należy w szczególności:
a). wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b). nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c). powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
d). podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
e). ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdao Zarządu z działalności
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
f). podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
g). podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h). podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.

§ 22.
1. Rada Fundacji może wyrażad opinie we wszystkich sprawach Fundacji oraz występowad
do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Rada Fundacji może przeglądad każdy dział czynności Fundacji, żądad od Zarządu
sprawozdao i wyjaśnieo, dokonywad rewizji majątku oraz sprawdzad księgi i dokumenty.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Wysokośd wynagrodzenia członków
Rady Fundacji ustala Fundator.

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI
§ 23.
1. Rada Programowa Fundacji jest organem o charakterze doradczym ,w skład której
wchodzą zaproszone przez Fundację osoby, które działają na rzecz Fundacji i przyczyniają
się znacząco do propagowania jej celów.
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 24.
1. W celu obsłużenia działalności na rzecz celów statutowych lub pomnożenia środków
fundacji na tę działalnośd przeznaczonych, Fundacja może prowadzid w kraju i za granicą
działalnośd gospodarczą służącaą realizacji jej celów statutowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalnośd gospodarcza Fundacji może polegad także na uczestnictwie w spółce,
spółdzielni lub wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółek i spółdzielni Fundacja
jest reprezentowana przez Prezesa Fundacji
3. Dochody z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na realizację celów
statutowych Fundacji.
4. Przedmiotem działalności Fundacji według PKD jest:
18.12.Z
18.13.Z
18.20.Z
47.91.Z
47.78.Z
47.79.Z
47.99.Z
58.11.Z
58.14.Z
58.19.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.13.Z
59.14.Z
59.20.Z

Pozostałe drukowanie;
Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami;
Wydawanie książek;
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
Pozostała działalnośd wydawnicza;
Działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo i programów
telewizyjnych;
Działalnośd postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
Działalnośd związana z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów
telewizyjnych;
Działalnośd związana z projekcją filmów;
Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych;

63.11.Z
70.21.Z
70.22.Z
72.20.Z
73.11.Z
73.20.Z
74.10.Z
74.20.Z
74.90.Z
77.40.Z
82.30.Z
84.21.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.03.Z
90.04.Z
91.02.Z
93.21.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalnośd;
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
Działalnośd agencji reklamowych;
Badanie rynku i opinii publicznej;
Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania;
Działalnośd fotograficzna;
Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
Sprawy zagraniczne;
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
Działalnośd wspomagająca edukację;
Działalnośd związana z wystawianiem przedstawieo artystycznych;
Działalnośd wspomagająca wystawianie przedstawieo artystycznych;
Artystyczna i literacka działalnośd twórcza;
Działalnośd obiektów kulturalnych;
Działalnośd muzeów;
Działalnośd wesołych miasteczek i parków rozrywki;

5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji są wyodrębnione księgowo od wpływów fundacji z
innych źródeł.
6. Działalnośd, w odniesieniu do której na podstawie przepisów prawa jest wymagane

uzyskanie właściwych koncesji lub zezwoleo, może byd podjęta przez Fundację dopiero
po uzyskaniu tych koncesji lub zezwoleo.
7. Działalnośd gospodarcza może byd prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w
formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych powołanych przez fundację,
działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
8. Działalnośd gospodarcza Fundacji jest prowadzona na zasadach rachunku gospodarczego.
Koszty działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez Fundację są
pokrywane z majątku Fundacji.

§ 25.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie
działalności gospodarczej środki w wysokości nie większej niż połowa dochodów uzyskanych w
roku ubiegłym, przy czym cały dochód stąd uzyskiwany przeznaczany jest na realizację celów, o
których mowa w Rozdziale II.

§ 26.
Organizacja działalności gospodarczej:
1. Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
2. Działalnośd gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundacje organizuje i kieruje
Zarząd.
3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
5. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje
Zarząd Fundacji.
6. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i
sprawuje nadzór nad ich działalnością.
7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładem.
8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia
nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnieo i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

10. Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 27.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 28.
Fundacja nie może dokonywad następujących czynności:
a). udzielad pożyczek lub zabezpieczad zobowiązania własnym majątkiem w stosunku do
Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi

pracownicy pozostają w związku małżeoskim albo w stosunku pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej "osobami bliskimi",
b). przekazywad swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie takiej miałoby nastąpid bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c). wykorzystywad swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub
jej 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). zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób
bliskich.

§ 29.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyd się z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 31.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalnośd
odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.

§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

