
STATUT 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Edukacji Klimatycznej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
przez Aleksandrę Kardaś, Szymona Malinowskiego Jacka Pniewskiego i Marcina Popkiewicza, 
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jerzym 
Olszewskim w  Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Długiej 36; działa na podstawie 
przepisów:

1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Z 2016 r. poz. 
40 z późniejszymi zmianami),

2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1057 z późniejszymi zmianami) 

3. niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych 
w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. Terenem działalności Fundacji jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Klimatu 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1.  Głównym celem Fundacji  jest  działalność  na  rzecz  dobra publicznego,  przede  wszystkim w
zakresie  promocji  i  upowszechniania wiedzy naukowej dotyczącej  klimatu,  ochrony środowiska
oraz ochrony zdrowia, realizowana poprzez działania edukacyjne, kulturalne, naukowe, badawcze i
promocyjne. 

2. Celami szczegółowymi Fundacji są:

 prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej,

 popularyzowanie nauki,

 promocja i realizacja idei budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, 

 wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, 



 pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do 
środowiska naturalnego,

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 działania edukacyjne w tym kursy, spotkania, wykłady, warsztaty w szkołach, na 
wyższych uczelniach, na festiwalach edukacyjnych i innych ogólnodostępnych imprezach, a 
także  poprzez kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia,

 działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie 
księgozbiorów, 

 działalność w mediach (publikacja artykułów, filmów itp.),
 organizowanie imprez edukacyjnych i popularyzujących naukę, 
 działalność doradczą w zakresie wiedzy o klimacie, ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju,
 zakładanie i prowadzenie think tanków (specjalistycznych zespołów analitycznych), 
 podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, inicjatyw lokalnych, 

kampanii i badań prowadzących do poszerzania wiedzy na temat: popularyzowana nauki, 
edukacji ekologicznej, wiedzy o klimacie, działań na rzecz ochrony środowiska,

 sponsorowanie treści promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
 wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i 

zdrowia jej mieszkańców,
 zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego lub służącego realizacji celów

statutowych Fundacji, 
 organizację konkursów i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w działaniach 

na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji nauki, w tym wiedzy o klimacie,
 współpracę z innymi podmiotami na rzecz popularyzacji nauki, ochrony środowiska i

edukacji ekologicznej poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery 
itp.,

 współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w 
zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

§ 8

Na  wniosek  Zarządu  lub  jednomyślny wniosek  Fundatorów Fundacja  może  zmienić  swój  cel.
Wymaga to zgody Rady Fundacji zwykłą większością głosów, a w przypadku wniosku Zarządu
dodatkowo jednomyślnej zgody Fundatorów. 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.
Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

§ 10

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako
działalność  nieodpłatna  i  działalność  odpłatna.  Działalność  odpłatna  może  być  prowadzona  w
zakresie celów Fundacji wskazanych w § 6 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ III



MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  kwocie  pieniężnej
2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości
materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 

2. Z  funduszu  założycielskiego  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej
przeznaczona będzie kwota  1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 12

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 darowizn, spadków i zapisów, 
 dotacji i subwencji otrzymanych od osób prawnych, w tym instytucji publicznych 

oraz organizacji międzynarodowych, 
 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 odsetek bankowych,
 dywidend i zysków z akcji i udziałów, 
 zysków z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
 dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
 dotacji Fundatorów, 
 wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego, 
 aukcji i konkursów. 

§ 14

Dochody pochodzące ze źródeł określonych §13 mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 15

Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być  środki  płatnicze,  papiery wartościowe,
nieruchomości i mienie ruchome. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd
składa  oświadczenie  o  przyjęciu  spadku z  dobrodziejstwem inwentarza  tylko  wówczas,  gdy w
chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie (co najmniej 2-
krotnie)  przewyższa  długi  spadkowe.  W  innych  przypadkach  Zarząd  składa  oświadczenie  o
odrzucenie spadku w całości. 

§ 16

1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany 
będzie na realizację jej celów statutowych.

2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Zarząd 
Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i gospodarczo zakłady. 

3. Kierownika zakładu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu 
Fundacji wykonuje obowiązki w imieniu pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4. Zakres i formy działania oraz zasady i tryb likwidacji zakładu Fundacji określa uchwała 
Zarządu Fundacji. Warunki pracy i wynagradzania kierownika  oraz pracowników zakładu Fundacji
ustala Zarząd Fundacji. 

5. Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.



6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest 
wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 17

Fundacja nie może:

 udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań 
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”,

 przekazywać swojego majątku na rzecz członków 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, 

 wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków 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,

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

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 18

 Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Rada  Fundacji  składa  się  z  co  najmniej  5  osób,  w  tym  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. 

2. W skład Rady wchodzą trzy osoby powołane jednomyślnie przez Fundatorów. Fundatorzy
mogą być członkami Rady Fundacji.

3. Przy powołaniu składu Rady po raz pierwszy pozostali członkowie Rady powoływani są
przez członków Rady powołanych przez Fundatorów, o których mowa w ust. 2. Kolejni
członkowie Rady powoływani się przez Radę Fundacji. 

4. W sytuacji rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji powołanego przez Fundatorów,
Fundatorzy jednomyślnie powołują na jego miejsce nowego członka Rady.  

5. Powołanie nowego członka Rady, o którym mowa w ust. 4 powinno nastąpić w terminie 1
miesiąca od dnia poinformowania Fundatorów przez członka Rady Fundacji o rezygnacji
lub  odwołaniu  członka  Rady  Fundacji.  Po  bezskutecznym  upływie  tego  terminu
uprawnienie do powołania nowego członka Rady przechodzi na całą Radę, zgodnie z ust. 3. 

6. W sytuacji rezygnacji całej Rady Fundacji, nowy skład Rady Fundacji zostanie powołany
zgodnie z ust. 2 i 3. 

7. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji wybierani są przez Radę Fundacji ze



swojego  grona,  z  tym  że  wybór  Przewodniczącego  wymaga  jednomyślnej  zgody
Fundatorów. 

§ 20

1. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:

 członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

 osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 
działalności pozostającej w konflikcie z interesami Fundacji.

3. Za działalność pozostającą w konflikcie interesów rozumie się w szczególności:

a) przedstawianie stanowisk i twierdzeń niezgodnych ze stanowiskiem Fundacji w zakresie 
klimatu, jego stanu i wpływu człowieka na klimat, 

b) promowanie  rozwiązań  biznesowych,  modeli  energetycznych  czy  postaw
konsumenckich sprzecznych z dobrem klimatu.

4. W sytuacji  powzięcia  wątpliwości  czy  określona  działalność  pozostaje  w  konflikcie  z
interesami  Fundacji,  członek  Rady  Fundacji  może  zwrócić  się  do  Rady  Fundacji  z
wnioskiem o podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub
pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą 
doręczenia na adres Fundacji.

6. Rada  powołuje  członków  Rady  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności
Przewodniczącego Rady lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Rada  odwołuje  członków  Rady  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności
Przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej.

8. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

 nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

 istotnego naruszenia postanowień Statutu.

9. Członkowie Rady Fundacji są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich 
obowiązków. 

10. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub – w przypadku jego 
nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. 

§ 21

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub w przypadku 
nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

2. W  razie  potrzeby  Rada  Fundacji  może  podejmować  uchwały  także  bez  zwoływania
posiedzenia  drogą  korespondencyjną  (w  tym  drogą  elektroniczną),  jeżeli  wszyscy
członkowie  Rady  Fundacji  mają  zapewnioną  możliwość  oddania  głosu.  Uchwałę  pod
głosowanie  w  trybie  korespondencyjnym  poddaje  Przewodniczący  lub  w  przypadku
nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. 

3. Uchwały dotyczące:
1) podjęcia decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
2) podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji,



mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady Fundacji. 

4. Członkowie Rady Fundacji mogą działać przez swoich pełnomocników.

5. Z ważnych przyczyn dotyczących działalności Fundacji Zarząd Fundacji zwraca się do 
Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.

§ 22

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z tym że dla ważności
głosowania wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej połowę składu Rady Fundacji.  W
razie równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

§ 23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, inicjatywnych, kontrolnych oraz 
opiniodawczych wobec działań Zarządu.

2. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 opiniowanie programów działania Fundacji, 
 wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, 
 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, 
 podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz

likwidacji Fundacji lub zaprzestania działalności gospodarczej Fundacji. Podjęcie uchwały o
likwidacji Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Przewodniczącego Rady,

 sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów 
statutowych, 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.

§ 24 

1. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji
na pięcioletnią łączną kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

4. Członkiem Zarządu  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu działalności
pozostającej w konflikcie z interesami Fundacji.

6. Za działalność pozostającą w konflikcie interesów rozumie się w szczególności:
c) przedstawianie stanowisk i twierdzeń niezgodnych ze stanowiskiem Fundacji w zakresie

klimatu, jego stanu i wpływu człowieka na klimat, 
d) promowanie  rozwiązań  biznesowych,  modeli  energetycznych  czy  postaw

konsumenckich sprzecznych z dobrem klimatu.
7. W sytuacji powzięcia wątpliwości czy określona działalność pozostaje w konflikcie z interesami

Fundacji, członek Zarządu może zwrócić się do Rady z wnioskiem o podjęcie uchwały w tym
przedmiocie.

8. Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  na  skutek:  
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b) z chwilą odwołania na mocy uchwały Rady Fundacji,

c)  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwo  umyślne  ścigania  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 



d) śmierci członka Zarządu, 

e) upływu kadencji Zarządu. 

9. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej  jednomyślnie w przypadku nie
wypełniania obowiązków, rażącej niegospodarności i działania na szkodę (także wizerunkową)
Fundacji. 

10. Nowych członków Zarządu może powoływać Rada Fundacji na wniosek własny, Zarządu lub
Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

11. Po  upływie  kadencji  Zarządu  Rada  Fundacji  w  drodze  uchwały  podjętej  jednomyślnie
decyduje o powołaniu nowych członków Zarządu spośród dotychczasowych członków Zarządu
lub osób z poza tego grona. 

12. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  lub  upoważniona  przez  niego  osoba.
Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
Członkowie  Zarządu  muszą  zostać  poinformowani  korespondencyjnie  (w  tym  drogą
elektroniczną) o zebraniu co najmniej 10 dni kalendarzowych wcześniej. 

13.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, 
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 
łącznie.

§ 26

1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z 
zarządzaniem Fundacją nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 
Zarząd Fundacji w szczególności:

 reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy, 
 opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 
 sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
 sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
 przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
 tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, 
 powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach 

organizacyjnych Fundacji, 
 ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na 

wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji, 
 ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

2. Zarząd Fundacji składa do Rady Fundacji i Fundatorów corocznie:

a) sprawozdanie z działalności Fundacji – do 31 marca – za rok ubiegły,

b) sprawozdanie finansowe – do 31 marca – za rok ubiegły. 

3. Zarząd składa corocznie:

a) sprawozdanie z działalności Fundacji Ministrowi Klimatu, po przyjęciu sprawozdania 



przez Radę Fundacji do dnia 30 czerwca – za rok ubiegły,

b) sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, po przyjęciu sprawozdania 
przez Radę do dnia 30 czerwca – za rok ubiegły. 

§ 27

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji 
wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich 
przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady 
zwrotu wydatków określa Rada Fundacji. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż 
określone w Art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub
rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.

§ 28

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do
ważności  uchwały wymagana jest  obecność  co  najmniej  połowy liczby jego członków,  w tym
Prezesa Zarządu Fundacji lub osoby przez niego upoważnionej (pełnomocnika). W razie równej
liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić podjęcie uchwał w drodze 
korespondencyjnej, w tym za pośrednictwem głosowania elektronicznego, bez zwoływania 
posiedzenia. 

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 
85.59.B)
 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 
 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.B); 
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.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) 

 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60)
 Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

 



ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 30

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub 
Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślnie w porozumieniu z 
Zarządem Fundacji i Radą Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje 
się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji. Likwidatorowi 
przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji. 

§ 32

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i przy 
jednomyślnej zgodzie Fundatorów. 


