
STATUT FUNDACJI 

„Niepełnosprawni pracują”

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja „Niepełnosprawni pracują”,  zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez 
Henryka Sakowskiego (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym w 
kancelarii notarialnej Stanisława Rudowicza w Ozorkowie dnia 13.11.2012r repertorium A 
nr 4711/2012

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. Nr 21 z 1984r., poz. 97 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz.873) oraz niniejszego 
Statutu.

3. Fundację powołuje się na czas nieograniczony.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

5. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja dla właściwego 
realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić także działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym.

7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie.

8. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, stowarzyszeń i innych 
fundacji.

9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

10.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

11.Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

12.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

13.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach.

14.Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz 
celem, w jakim Fundacja została ustanowiona – sprawuje minister właściwy ds. pracy i 
polityki społecznej.
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II. Działalność statutowa.

1. Fundacja została powołana w celu: 

a). prowadzenia działalności ukierunkowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych  poprzez 
ich aktywizację zawodową i społeczną i tworzenie osobom niepełnosprawnym równych 
szans na drodze do ich rozwoju oraz usamodzielnienia się ekonomicznego, w tym pomocy 
w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno- zawodowej;

b). poszukiwania i organizowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;

c). podejmowania działań zapobiegających marginalizacji środowiska niepełnosprawnych;

d).  promocji i organizacji wolontariatu.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a). świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, 
organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,

b).  organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich możliwości znalezienia 
zatrudnienia;

c). organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby 
niepełnosprawne,

d). poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i monitoring tej pracy;

e). organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji i podległych jej 
biurach,

f). prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na 
realizację celów statutowych;

g). upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, 
sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,

h). wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin w tym 
informatycznych,

i). budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych

oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z usługami wykonywanymi przez 
fundację,

j).  organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i 
międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, 
koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji 
i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym,
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k). współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami 
społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

3.  Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 
pracownicy Fundacji 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) przekazywanie 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) wykorzystywanie majątku Fundacji 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 z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

IV. Zarząd

1. Zarząd Fundacji prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków (w tym Prezes i Wiceprezes) powoływanych i 
odwoływanych przez Radę Fundacji na czas nieograniczony. Członków pierwszego składu 
Zarządu powołuje Fundator i określa sposób zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.

3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w sprawach niemajątkowych oraz 
majątkowych do kwoty 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych w imieniu Fundacji 
upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych 
przekraczających w/w kwotę oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z 
zatrudnieniem pracowników konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków 
Zarządu. 
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4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działań 
Fundacji, a w szczególności:

a). prowadzenie bieżącej działalności statutowej, działalności pożytku publicznego oraz 
działalności gospodarczej,

b). podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie,

c). sporządzanie planów pracy i budżetu,

d). sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e). określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków

przyznawania dotacji oraz wymogów jakimi powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane 
przez podmioty korzystające z dotacji,

f). sporządzanie merytorycznego  i finansowego sprawozdania Fundacji oraz ogłaszanie go i 
przekazywanie właściwym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

g). zatrudnianie pracowników i określanie wysokości ich wynagrodzenia,

h). składanie wniosku do Rady o zmianę Statutu,

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

j). nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem niepełnosprawnych oraz 
współpraca z organami publicznymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.

6. Posiedzenia Zarządu Fundacji:

a). odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

b). mogą być zwoływane na wniosek członka Zarządu lub Rady Fundacji.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum 2 
Członków Zarządu, przy równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa. 

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a). pisemnej rezygnacji;

b). odwołania, w szczególności z powodu nie udzielenia Zarządowi absolutorium z 
działalności, działania na szkodę Fundacji, naruszenia postanowień Statutu Fundacji, 
przedłużającej się lub trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby 
lub ułomności lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo umyślne;
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c). śmierci Członka Zarządu.

V. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym; sprawuje nadzór nad działalnością 
Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na czas nieograniczony. Rada 
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada.

4. Rada może zaprosić do swego grona osobę fizyczną lub prawną szczególnie zasłużoną  dla 
działalności Fundacji, w tym szczególnie zasłużonych darczyńców lub sponsorów, za 
zgodą tych osób.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a). dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b). utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione umyślnie,

c). śmierci członka,

d). odwołania na podstawie uchwały Rady z powodu: 

(1) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;

(2) działania na szkodę Fundacji;

(3) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.

6. Odwołanie Członka następuje na podstawie uchwały Rady powziętej większością głosów. 
Odwoływany Członek Rady nie bierze udziału w głosowaniu.

7. Członek Rady Fundacji:

a) nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) może 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.
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8. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a). nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 
Fundacji;

b).  zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Fundacji z 
działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

c). powoływanie i odwoływanie w każdym czasie Członków Zarządu oraz ustalanie 
wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i pracowników;

d). wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

e). współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji;

f). zmiana Statutu;

g). decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją.

h). występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

i).  opiniowanie programów działania Fundacji,

j). podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
innych organów.

9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący 
Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

10.Przewodniczący zwołuje Radę za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, co 
najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

11.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał  zwykłą większością głosów w 
obecności minimum 3 Członków Rady a w sprawie zmiany Statutu konieczna jest zgoda 
Przewodniczącego Rady.

12.Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź 
na pisemny wniosek Przewodniczącego dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym 
charakterze. W takim wypadku posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w 
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, za pomocą poczty elektronicznej lub listem 
poleconym.

13.Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem, a posiedzenie Rady 
prowadzi Przewodniczący, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

14.Fundator może być członkiem Rady Fundacji.

VI. Majątek i dochody Fundacji.

1. Majątek Fundacji stanowią:
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a). fundusz założycielski w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tego kwota 
40.000 ( czterdzieści tysięcy złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą.

b). inne mienie nabyte w trakcie działania Fundacji.

2. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a). darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

b). odsetki bankowe i przychody z majątku,

c). dochody ze zbiórek imprez kulturalnych oraz publicznych,

d). dochody z praw majątkowych.

e). nawiązki zasądzone na cel społeczny przez sądy.

f). dochody z działalności statutowej.

g). dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów, 
jeśli została ona przez nich wprost wyrażona.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku następuje przez 
złożenie przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
Zarząd jest upoważniony do złożenia takiego oświadczenia tylko wówczas, gdy w chwili 
jego złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 
długi spadkowe.

5. Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, 
korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę 
interesów firmom i osobom zagranicznym.

VII. Sprawozdania

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.

2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w 
przepisach o rachunkowości.

3. Fundacja podaje sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez 
zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

4. Zatwierdzone sprawozdania Fundacja zamieszcza także na stronie internetowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 
23 ust. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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VIII. Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami 
prawa.

2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego 
przez samą Fundację. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Działalność gospodarcza Fundacji może 
mieć jedynie charakter pomocniczy w stosunku do celów statutowych i stanowić 
dodatkowe źródło ich finansowania.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

6. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w 
zakresie:

PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 
domowego i ogrodniczego 

PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 
giełdowych 

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność 

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych 

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
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PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami 

PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 

PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 

PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

PKD 85.59.A Nauka języków obcych

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacjęPKD 86.90.A  Działalność 

fizjoterapeutyczna

PKD 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych

PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
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PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna

PKD 49.39 Z Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany

PKD 58.19 Z Pozostała działalności wydawnicza

PKD 68.10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek lub 
dzierżawionymi

PKD 82.30 Z Organizowanie targów, wystaw i kongresów

PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.42.Z  Sprzedaż  detaliczna  sprzętu  telekomunikacyjnego  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.43.Z  Sprzedaż  detaliczna  sprzętu  audiowizualnego  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.54.Z  Sprzedaż  detaliczna  elektrycznego  sprzętu  gospodarstwa  domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.63.Z Sprzedaż  detaliczna  nagrań dźwiękowych i  audiowizualnych  prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna  sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach

PKD  47.73.Z  Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  farmaceutycznych  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.75.Z  Sprzedaż  detaliczna  kosmetyków  i  artykułów  toaletowych  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.72.Z  Sprzedaż  detaliczna  obuwia  i  wyrobów  skórzanych  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD  47.74.Z  Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  medycznych,  włączając  ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i  oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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PKD  47.91.Z  Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub 

Internet

PKD  47.78.Z  Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  nowych  wyrobów  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach

PKD 86.90.Z Działalność paramedyczna

PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

IX. Postanowienia końcowe.

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć ograniczenia celów powołania Fundacji, a 
zmiana celu fundacji nie jest dopuszczalna.

2. Aby efektywnie realizować swoje cele, Fundacja ma prawo połączyć się z inną Fundacją. 
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

3. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy właściwy dla 
siedziby Fundacji.

4. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została 
powołana w skutek wyczerpania możliwości pozyskiwania środków na działalność.

5. Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składające się z Członków Zarządu 
i Rady Fundacji na podstawie uchwały podjętej  kwalifikowaną większością 3/4 głosów i 
konieczną zgodą Przewodniczącego Rady, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Likwidator 
Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w 
szczególności zakończy jej bieżące sprawy, ściągnie wierzytelności i wypełni 
zobowiązania. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, 
których działalność odpowiada celom Fundacji.

6. Statut został uchwalony przez Fundatora  w dniu 14.11.2012r.
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