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STATUT FUNDACJI MARE
(tekst jednolĘ z dnia 30 marca 2022 roku)
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1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja MARE.
ż, Fundac.ia moze również użlłvać nazry rv tłumaczeniu na język angielski: MARE,

Foundation.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszarva.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja posługuje się pieczęciąz oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacii,

Fundacja moze użyvłać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.
1.
5.

6,

§3

1, Fundacja działa na obszatze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dziŃać poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, jezeli służyĆ to będzie

realizaóji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzte z porządkiem Pra\Ą'nym

Rzeczpospolitej polskiej i państwa, rł,którym Fundacja będzie dztałac.

§4
1. Fundacja możetworzyc oddztały, zalJ,ady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozatządową prowadzącą dztałalność społecznie użyteczną w

sferze zadń publicznych określonych w ustawie o działalności pożytkrr publicznego, na

rzecz o gółu społeczności.
3. Fundacja może prowadzić w- kraju i za gtanicą działalność gospodarczą vłyłącznie lv

rozmiarach słuzących realtzacji celów statutorłych czyli na prowaclzoną pTZeZ siebie

dział alno ść Społecznie ]uĄĄe czną w sferze zadan publi cznvch.

4. Fundacja nię działaw celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód ptzeznaczac będzie na

realizacj ę celów statutowych.

§5
Ministrenr właściwym ze względu na cel Fundacji jest Mirrister środowiska.

I. Postanowienia ogólne:

§1

1. Fundacja MARE, zwal7a dalei ."Fundacją" zostńa ustanowiona przez Anettę Mariarrnę

Rosparę (zwaną dalej ,.Fundatorem") aktem notarialnym sporządzonyrn W dniu 30

paździenlka 2aI5 roku przez notariusza Tomasza Trytt rł, Kancelarii Notarialnej rv

Poznaniu, przy Alei Wielkopolskiej 28 Rep. A nr 90431201,5.

2. Fundacja piowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku

o fundacjach (Dz. lJ. z l99l roku. nr 46.poz.203 tj. zpóŻn, zm.) oruz postanowień

niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną od dnia jej wpisania do Krajowego Rejestru

Sądowego,
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II. Cele i zasady działania Fundacji:

§6
Celami Fundacji są:

1) ochrona środowiska, w tynr w szczególności ochrona środowiska morskiego i procesów
ekologicznych w nim zachodzącllch w celu zaclrowania różnorodności biologiczrrej i
poprawy jakości zycia;

2) oclrrona zyłvych zasobów wód oraz siedlisk fauny i flory poprzez dzińanla rra rzecz
zró wnowazonej ekspl o atacj i zasobór.ł. m orskich i pt zybrzeżnych;

3) ochrona ekosystemów i ich elementów składowych, których stan ma wpływ na stan
środowiska morskiego;

4) budzenie wrazliwości, kształtowanie i pogłębianie świadomości społecznej w sprawach
dotyczących środowiska;

5) niesienie pomocy osobom dotkniętynr przęz katastro§ ekologiczne i ich skrrtki,

§7
1. Fundacja realizuje wymieniorre w § 6 cele poprzez:

i) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów na rzecz ochrony
środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego i procesów w nim
zachodzących oraz ekosystemów i ich elementów składorłych, których stan wpływa na
stan środowiska morskiego;

2) Pozyskiw-anie środków finansowych i podejmowanie projektórł. i dziŃń na rzecz
promowania i wdrażania zasad zrównowazonej eksploatacji zasobów, morskich i
przybrzeżnych:"

3) Pozyskiwanie środków finansowyclr i podejmowanie projektow t dzińan na rzecz
plomowania i wdrazanta zasad iłównoważonej gospodarki morskiej;

4) Pozyskiwanie środków- finansowych i podejmorł,anie projeklów i kampanii
edukacyjnych mających na celu kszJałtowanię świadomości społecznej w sprawach
dotyczących środowiska;

5) Kształtowanie polityk i strategii. zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie Unii
Europejskiej i światow},h, mających na celu zaper.vnienie odpowiedniego stopnia
oclrrony środowiska, w tym w,szczególności środowiska morskiego;

6) Współpracę z administracją rządową" ciałami doradcz,vmi, podmiotami gospodarczymi
i inn,vmi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagtanicą w cęlu kształtowania
pr zyj azny ch środowisku po staw i wd rażani a pro eko lo gicznych r ozwiązń;

7) Aktywny udział w fbrach doradczych zwtązanych z ekosystemami morskimi zarówno
w Polsce jak i poza jej granicami;

8) Zakup t dzietżawę nieruchomości służących ochronie środowiska i realizujących inne
cele Fundacji;

9) Organizację spotkań, sęminariów. konf-erencji, szkoleń, wystaw, kttrsów, w},praw
zwtązanych z ochroną śr,odowiska, w tym w szczególności z ochroną środowiska
morskiego;

10)Rozpow,szechnianie wiedzy natrkowej oraz aktywry udział w jej poszerzaniupopTzęz
inicjowanie i aktywny udział w badaniach, eksperlyzachi analizach z zakresu ochrony
środowiska. w tym w szczególności środor.viska morskiego;

l 1) Upowszechnianie informacji o środow-isku i jego zagrożeniach, w tym w szczególności
środowisku morskim, poprzez publikacje oraz inne fbrmy komunikacji.

l?)Udziń w postępowaniach sądowo - administracyjnych w zakresie zgodnym z cęlami
Fundacji.
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2. Do realizacji swych celów-, Fundacja moze wspierać dzińalnośc osób prawnych oraz osób
ftzycznych. atŃżę przystępowac do zrzeszeń i stowarzyszeń osób prarł,nych i organizacjl,
ktorych działalriość jest zbiezna z celami Fundacji.

3. Działalnośc statutowa Fundacji będzie prowadzona iako nieodpłatna działalność pożltku
publicznego.

III. Majątek i dochody Fundacji:

§8
l. Majątek Fundacji stanowi fundusz zńożycielski w wysokości 15.000.00 zł (słownie:

piętrraście t,v*sięcy złotych), na który składa się wkład pieniężny Fundatora oraz przedmioty
majątkowe nablte przez Fundację w trakcie jej działania.

2, Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu olazzdochodórv uzyskanych przez
Fundac.ję, na zasadach przewidzianych w nirriejszym statucie.

§9
Majątek Fundacji pochodzi z:

1) Darowizn, spadków, zapisórv - krajowych t zagtantczn5lch;
2) Dotacji, grantów i subwencji;
3) Dochodów- zę zbiórek publicznych;
4) Dochodów z nieruchomości i innych praw majątkowych;
5) Dyrł,idendy i zysków z akcji, udziałów. obligacji. lokat banko\\Tch i innych inwestycji;
6) Działalności gospodarczej.

§10
Fundacja nie ma prawa podejmowanla dziŃańpolegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zńezpieczaniu zobowiązan majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków, Zarządu Fundacji lub pracownikow Fundacji
oraz osób, z ktorymi członkowie Rady Fundacji. Z,arzadu Fundacji lub pracownicy
Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej. pokrew-ieństwa lub powinowactwa w linii bocznei do
drugiego stopnia albo są zsu,iązaniz tl.tułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalei ..osobami bliskimi".

2) ptzekazywaniu majątku Fundacji narzęcz członków Rady Fundacji, członkow Zarządu
Fundacji lub pracownikórł, Fundacji oraz ich osób bliskich. na zasaclach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności ieżęli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystylvaniu majątku na tzecz członków Rad1, Fundacji, członkow Zarządu
Fundacii lrrb pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niżw
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wl.kony-waniem zadań statutowych Fundacj i,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fuldacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy F-undacji otaz tch osoby bliskie,
na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy"ższl,ch niż
rvnkowe.

§11
1. Doclrody pochodzące z dotacji, darowizn. spadków i zapisów mogą być uży,te lra realizację

r,vszystkiclr celórł,statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanor,vili inaczej.
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2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o odrzuceniu spadku wówczas, gdy w cliwili składania tego oświadczęnia jest oczywiste"
że długi spadkowe przesłyższają starr czynny spadku.

3. Zarząd Fundacii może złożyc oświadczenie o odrzuceniu spadku takźe wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczęnta jest oczyłviste, ze stan czynn,v spadku nieznacznie
przewyższa długi spadkowe,

§12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
ż. Funclacja odpowiada całynr swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV. Działalność gospodarcza:

§13
Fundacja możeprowadzić wkraju izagranicądziałalność gospodarcząwrozmiarach służących
realtzacli celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.

§14
Jako dodatkową w stosunku do wskazanej w,§13 działalności poźl,tku publicznego
Frrndacja moze takze prowadzić dziŃalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w- celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Fundacji,
niemniej jednak nadwyżkę przychodów nad kosztanri Ftrndacj a ptzęznacza wyłącznie na
działalność pozytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej F'undacji może być dzińalność w zakresie:
1) SprzedaZ hufiowa niewl,specjalizowana * 46.90.Z;
ż) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach -

47,89.Z;
3) Sprzedaż detaliczna prowadzona pTzez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -

47.9I.Z;
4) Wydawanie ksiązek - 58,11.Z,
5) Wydawanie gazet - 58.13.Z;
6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków * 58.I4.Z;
7) Pozostała działalność wydawnicza * 58.I9.Z;
8) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenta dziŃalności gospodarczei i zarządzartia-

70.ż2.Z:
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - 72.11.Z;
10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

techniczny ch - 7ż.19.Z,
11) Badanianaukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

* 72,20.Z;
l})Dzińalnośc agencji reklamowych - 73.1I.Z:
13)Badanie rynku i opinii publicznej * T,2a,Z,,
I4)Dztałalność związana z organizacjątargów, wystaw i kongresów - 8ż.30.Z;
15)Pozostała działa7naśó wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana - 82.99.Z;
16) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
17 ) D zińalno ść wspom agaj ąc a edtrkacj ę * 8 5,6a,Z,
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3. Cały doclród z, dziaŁa]ności gospodarczej ptzeznaczony będzie na dztałalność statutową
Fundacji.

§15
Początkowa wartość aktywów finansowych Fundacji przeznaczonych na działalność
gospodarczą wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

V. Organy Fundacji

§16
1. Organami Fundacji są: Zarząd Frrndacji (zwany dalej ^.Zarządem") i Rada Fundacji.
ż. Nie można być rótnocześnie członkiem obu Organów.

§17
1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływ-ani ptzez Radę Fundacji. za wyjątkiem

pierwszego Zarządu- który powołuje Fundator w-skazując jednocześnie Prezesa Zarządv.
Pierwszy Zatząd moze zostać odwołany przęz Radę Fundacji.

ż. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członkór.v. \Ą,tym Prezes Zarządupowołany
przez Radę Fundacji z zastrzeżęnięm ust. 1.

3. CzłoŃowie Zarządupowołlłl.ani są na czas nieoznaczony.
4. Zarząd możę ze sr,vojego grona wybrać.iednego Wiceprezesa.
5. PosiędzeniaZarządu zr.ł,ołuje Prezęs Zatządu, a gdyb,v* było to niemozliwe - Wiceprezes.
6. Zarząd moze podejmować uchwał5r. gdy wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni, a na

posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządtt.
7 . Posiedzeni a Zarządu prowadzi Prezes Zarządu. a łv razie jego nieobecności - Wiceprezes

zarządu. Gdi, i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem. spośród
obecnych członkóu, Zarządu,

8. Zaruąd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zv,rykŁąwiększością głosów.
gdy rvszyscy jego członkow-ie zostali zaproszeni. przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezes a Zarządtl.

9, Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygrracji, albo śmierci członka Zarządu, albo w
skutek odwołania.

10. Członek Zarządu moze w każdym cza,sie złoż5,ć pisemrrą rez,vgnację ze sprawow.anej
funkcji. Oświadczenie o rez,vgnacji składa się Radzie Furrdacji.

i1. W przypadku zŁożęnta rezygnacji członek Zarządu pełni swoją f-unkcję do czasu wyborrt
innej osoby na jego miejscc-, chyba źe Rada Fundacji postanowi inaczej.

l2. Odwołanie członka Zarządw następuje w razie,.
1) wykonywania dzińalności. ktorej charakter unienrożliwta należyte wykonywanie

funkcj i członka Zarządu.
2) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania

tej funlicji,
3) niespełniania obowiązków członkaZarząduptzez okres dłuższy nlZ2 (dwa) miesiące,
4) nienalezytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnegcl naruszenia postanowień Statutu.

13. Członkawie Zarządu nie mogą być człorrkami innych organów Fundacji.
14. Członkowie Zaruądu Fundac,ii nie mogą być skazani prawomocnym wy,rokiem za

przestępstrvo umyślne ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstrł,o skarbowe.
1 5 . Szczegółowy tryb dziŃania Zarządu określa "Regulamin Zatządu" .

16. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Funclacji.

tlfv &



§18
1 . Zarząd kieruje iej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnąttz.
2, Do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli w przypadku

zarządu jeclnoosobowego upowazniony jest Prezes Zarządu. zaś w przypadku zarządtt
r,vieloosobowego w sprawach nierna.iątko\\ych upowaznionlz jest kazdy członek Zauądu.
w spfawach majątkowych do wysokości 10.000,00 zł (.dziesięć t,vsięcy złotych) Prezes
Zarządu lub WiceprezesZarządu, w sprawach majątkowych powl,żej 10.000"00 zł (dziesięć
tysięcy, złotych) dwóch członków Zatządu w tyrn Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§19
1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kięrowanie bleżącą działałnością Fundacji orazręptęzentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzante majątkiem i funduszanri Fundacji,
3) ustaianie więlkości zatrudnienia.
4) Wznaczanie głównych kiertrnków działań Fundacji.
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6) realtzacja prograrnów działania Fund acj i,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundac.ii rłymaganego przepisarrri

rachunkowości i rocznego sprawozdanta z dziaŁalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach, a następtiie przedkładanie ich do rozpatrzentaprzez Radę FundaĄi oraz
podaw-anie sprawozdania do publicznej wiadomości poptzez jego publikację na
stronach internetowych Fundacj i,

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewtdzianych Statutem do
kompetencj i Rady Fundacj i,

10)w1,51ęp6wanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia. utworzenia
oddziału Fundacji lub likwiclacji Frrndacji,

11) podejmowanie decyzji we r.vszelkich sprawach nie przekazanychdo kompetencji innych
organów.

2, Zarząd odpowiada przed Radą Fundacjiza realizację celów statutowych Fundacji oTazza
prawidłowośó i celowośó (racjonalnośc) działańpodejmowanychprzezFundację.

§20
1. Rada Fundacjijest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i rrie

podlegającym mu w zakresie wl,konywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada
uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Rada Fundacji skłacla się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.
3, W skład Rady F-undacji z mocy Statutu wchodzi Fundator, zaś pozostali Członkowie Rady

Furrdacji są powoływani przez Fundatora będącego Członkiem Rady Fundacji na czas
nieoznaczony, z zasttzezeniem ust. 4.

4, W przypadku Śmierci Fundatora albo jego rezygnacji z członkostwa łv Radzie Fundacji
nowych Członków Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połoq, Członków Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego gfona Przewodniczącego clraz Wiceprzewodniczącego.
6. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reptezentuje.ią na zewnątrz i wobec Zatządu Fundacji

Przewodniczący.
7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, a gdyby było to niemozliw,e

Wiceprzewodniczący.

)
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9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razię jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarsz.v
wiekiem, spośrod obecnych członków Rady,

10. Rada Fundacii podejmuje decyzje w formie uchwał, gdy wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni. przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na
odległość (głosowanie korespondencl,jne) z zastosowaniem trybu. przewidzianego w-ust.
10.

12" Członkowie Racly Fundacji:
1) nie mogą byc członkaml Zaruądu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku

małżeńskim. we wspólnym pożyciu. w stosunku pokrewieństwa. powinowactwa lub
podległości słuzbowej,

ż) nie mclgą być skazani prarvomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarzenia publicznego ltrb przestępstwo skarbowe.

3) za wykonyrvanie funkcji Członka Rady F-undacji oraz za udz.iŃ w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji nie otrz_vmują wynagrodzenia.

13. Fundator, a \M przypadku gdy Fundator nie jest Członkiem Rady Fundacji to
Przewodniezący, przed powołaniem członkórv Rady Fundacji, odbierze od kandydatów
oświadczenia o spełnieniuptzez te osoby rłl,mogów określonl,ch wust. 12 pkt 1 i 2 i po
por,vołaniu członków Rady Fundacji przekaze. złażonę przez nich oświadczenia.
Zarządowt.

14. Członkow-ie Rady Fundacji nie pobierają rvynagrodzenia z tytułu udziafu w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentorvan.vch wr-datków, związan"vch z uczestnictq,em
w pracach tycli organów-, w tym kosztórł,podróż,v.

15. Szczegółowy tryb dzińania Rady Furrdacji określa "Regulamin Rad5, Fundacji".

§21
Do zadań Rady Fundacjt należy w szczególności:

1) pow-oływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Ptezesa, z zastrzeżęniem § 17
ust, 1l

2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
3) uchwalanie zmian Stattłtu Fundacji,
4) ocena prawidłowości wykorzystanta majątku i środków finansowl,ch Fundacji,
5 ) ocena rocznych sprawozdai Zarządu z dzińalności Fundacj i,
6) rłydawanie opinii zgodnie z postanowieniami Statutu,
1) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacii araz zatwierdzanie proponowanego

ptzęzZarząd RegulaminuZarządu Fundacji i jego zmian,
8) podejmow-anie uchwał o połączeniu lub likwidacji F'undacj i, oraz o utworzeniu oddziału

Furrdacji,
9) ustalanię lvynagrodzeń członków- Zarządu,
10) wyrazania zgody na nabycie , zbycie lub obciążenie nięruchomości,
1 1) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonyclr jej przez Zarząd.

§22
1. Llstanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą zŁożeniarezygnacji z pełnienia

tej funkcji z zastrzeżeniem ust. 5, odwołania albo śmierci osoby pełniące.| tę funkc.ję.
ż. Członek Rady Fundacii może w kazdym czasie złr:żyć pisemną rezygnację ze sprarł,owanej

funkcji. Oświadczenie o rezygnacji składa się Przewodniczącemu, zaś Przewodnic,ząly
składa Wiceprzewodniczącemu.

6D*



3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodnicz,ący Rady z ważnych ptzyczyn.
Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacii uchwałą podjętą
większością 3l4 głosów. w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bęz udziału
Przew-odni c zące go Rady Fundacj i.

1. Fundator nie moze być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji, w sposób o ktorym
mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy w wyniku złożęnla rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji, skład
Rady Fundacji spadłby ponizej liczby osób, o których mowa w § 20 rrst. 2, Członek Rady
Fundacji, ktor7,złożył oświadczenie o rez5rgnacji pełni swoją funkcję dcl czasu wyboru innej
osoby na to miejsce, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczei.

6. W przypadku gdy w wyniku śmierci Członków Rady Fundacji nie jest możliwe dokonanie
wl,boru nowych Członków Rady Fundacji zgodnie z obowiązując,vmi przepisanri Statutu.
to norły skład Rady Fundacji powołuje Fundator, a jeże|i on nie żyjeta ostatni żyjącybyły
Członek Rady Fundacji.

VI. Zmiana statutu Fundacji:

§23
1. Zmiany w Stafucie Furrdacji dokonuje Rada Fundacji z rvłasnej inicjatyrłry lub na wniosek

Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów. dla realizacji, których Fundacja zostałaustanowiona,

i określonych w akcie załozycielskim.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością2l3 (dwóch trzecich)

głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członkow Rady.

VII. Lil§ł,idacja Fundacji:

§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów. dla ktorych została powołana, lub w

ruzle vyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Frrndacji podejmuje Rada Fundacji w-drodze jednonryślnej uchwały,

podjętej na wniosek Zatządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator .vqlznaęzony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacjlprzeznacza się na ce1 statutow,y Fundacji.

VIII. Postanowienia końcowe:

§25
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 3I matca, sprawozdanie ze

swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji ptzez Sąd Rejonowy dla miasta

stołecznego'Warszawy.

Prezes Zarządu
ol

Wiceprezes Zarządu
Ewa Milęwska
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