Obowiązuje od dnia 26.02.2021r.
STATUT FUNDACJI
„Wygrajmy Siebie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja „Wygrajmy Siebie”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pana Tomasza Guzik, zwanego
dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.03.2012 roku przez notariusza Sylwię
Barutowicz-Wieczorek z Kancelarii Notarialnej w Krakowie Sylwii Barutowicz-Wieczorek, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t .j. w Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203
ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. w Dz.
U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie realizacji jej celów statutowych
Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja została zawiązana na czas nieokreślony.
§4
Fundacja jest organizacją pozarządową, która będzie mogła prowadzić działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po
spełnieniu warunków, wskazanych w przedmiotowej ustawie.
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Wygrajmy Siebie”. Pieczęć może zawierać nadto inne dane
ustalone przez Zarząd Fundacji.
§6
Fundacja może współpracować z innymi fundacjami i organizacjami w zakresie realizacji jej statutowych
celów.
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§7
Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym na rzecz Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
1. Celem Fundacji jest:
1. działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywizację jednostek do udziału w życiu publicznym;
2. pomoc osobom najbardziej potrzebującym wsparcia;
3. upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki;
4. promocja kultury fizycznej i sportu;
5. udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
6. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;
7. nauczanie przedsiębiorczości;
8. rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
9. organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne;
10. wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie przedsiębranych inicjatyw
społecznych;
11. budowanie świadomości posiadania wpływu na rzeczywistość społeczną;
12. wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla współczesnej kultury i sztuki oraz
umożliwianie dostępu do sztuki dla wszystkich, promocja kultury, zdrowia fizycznego i
psychicznego;
13. zmniejszanie różnic międzypokoleniowych;
14. organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego dla
placówek wychowawczych i oświatowych;
15. organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych, imprez turystycznych oraz
promocja turystyki i krajoznawstwa;
16. zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych objętych systemem oświaty;
17. fundowanie stypendiów;
18. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej;
19. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
20. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
21. działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
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22. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
23. działalność związana z wydawaniem płyt, książek, folderów i produkcją audycji;
24. prowadzenie portali internetowych i kanałów w mediach społecznościowych;
25. organizowanie imprez, koncertów i konkursów;
26. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
27. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
28. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
29. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej;
30. działalność charytatywna;
31. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
32. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
33. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
34. ochrona i promocja zdrowia;
35. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
36. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
37. pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
38. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym promocja polityki senioralnej
i prowadzenie Klubów Aktywności Seniorów;
39. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
40. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
41. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
42. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
43. wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
44. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
45. działalności na rzecz integracji europejskiej;
46. promocja i organizacja wolontariatu;
47. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
48. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
49. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
50. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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2. Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie Centrum Pomocowego
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Fundacja może realizować wszystkie swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności w sferze
pożytku publicznego.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w wysokości 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto
złotych) stanowiący fundusz założycielski Fundacji (dalej jako: „Fundusz Założycielski”) oraz środki
finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie jej działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:
1) ze spadków, zapisów testamentowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów i innego rodzaju
przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i
prawne,
2) z dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
3) z odsetek oraz innych przychodów uzyskanych z lokat, rachunków bankowych oraz innych inwestycji
finansowych o podobnym charakterze,
4) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§10
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze wskazanym w przepisie §3 ust. 2 Statutu
wyłącznie w zakresie i rozmiarach służących do realizacji jej celów statutowych. W tym celu Fundacja może
tworzyć oddziały, filie bądź zakłady. Decyzję o utworzeniu oddziału, filii lub zakładu podejmuje Rada
Fundacji, stanowiąc jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) Wyszukiwanie informacji wykonywane na prośbę osób trzecich (PKD 63.99.Z)
2) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.1)
3) Doradztwo w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
4) Przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych (PKD 53.20.Z)
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5) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, w tym wydawanie
oprogramowania komputerowego (PKD 58)
6) Produkcja filmów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, w tym projekcja filmów (PKD 59);
7) Organizowanie szkoleń i kursów (PKD 85.5)
8) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
9) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
10) Pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy(PKD 78.10.Z)
11) Organizowanie imprez turystycznych (PKD 79.12.Z)
12) Utrzymywanie porządku w budynkach i na terenach zielonych, za wyjątkiem specjalistycznego
sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81)
13) Obsługa biurowa w zakresie przygotowywania dokumentów i wspomagania prowadzenia biura
(PKD 82.19.Z)
14) Organizacja wystaw i targów, (PKD 82.30.Z)
15) Działalność twórcza (PKD 90.0)
16) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
17) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)
18) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
19) Pomoc dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
20) Sprzedaż hurtowa przedmiotów wykonywanych w związku z działalnością Fundacji (PKD 46.90.Z)
21) Sprzedaż detaliczna przedmiotów wykonywanych w związku z działalnością Fundacji (PKD47.19.Z)
22) Sprzedaż detaliczna przedmiotów wykonywanych w związku z działalnością Fundacji, prowadzona
poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
23) Wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
24) Szkoły podstawowe (85.20.Z);
25) Gimnazja (85.31.A);
26) Licea ogólnokształcące (85.31.B);
27) Licea profilowane (85.31.C);
28) Produkcja gier i zabawek (36.50.Z);
29) Sprzedaż, hurtowa i detaliczna gier i zabawek (52.48.E);
30) Działalność wydawnicza (22.2);
31) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana(36.63.Z);
32) Działalność portali internetowych (63.12.Z);

Fundacja Wygrajmy Siebie,
ul. Kurczaba 3 lok. 5
30-868 Kraków
NIP: 6793082319 | REGON: 122578782 | KRS: 0000420987

33) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (055);
34) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(73)

3. W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub
zezwolenia, Fundacja będzie prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji lub
zezwolenia.
§11
1. Z Funduszu Założycielskiego, o którym mowa w § 9 ust. 1 na prowadzenie działalności gospodarczej
przez Fundację przeznaczona zostanie suma pieniężna w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie na cele statutowe wymienione w § 8.
3. Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§12
1. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§13
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale wyposażone
w zdolność prawną, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w
wysokości co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) złotych (lub równowartości w walucie obcej) mogą uzyskać
za zgodą Fundacji tytuł sponsora fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
§14
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady
Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady
Fundacji, Zarządu Fundacji 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, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
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3) wykorzystaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§15
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków danego organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

Rada Fundacji
§16
1. Rada Fundacji (dalej zwana również „Radą”) składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, na trzyletnią kadencję, przy czym kadencja
członków pierwszego składu Rady rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31
grudnia roku kalendarzowego, w którym upływają trzy pełne lata trwania kadencji. Następnych
Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje na trzyletnią kadencję swą
decyzją Rada.
3. Przewodniczący Rady jest wybierany zwykłą większością głosów spośród Członków Rady
4. Mandat Członka Rady wygasa wraz z jego śmiercią, a także w razie jego odwołania. Odwołanie
Członka Rady wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności
przynajmniej połowy Członków Rady w głosowaniu tajnym. Członek Rady, który ma zostać odwołany
nie bierze udziału w głosowaniu i jego głosu nie liczy się przy ustalaniu wymaganej większości.
5. Mandat Członka Rady wygasa również z dniem złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. Pisemna
rezygnacja powinna zostać złożona na ręce Przewodniczącego Rady.
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6. Mandat Członka Rady wygasa także w przypadku powołania go do składu Zarządu
Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją.
7. Nowy członek Rady w miejsce ustępującego powoływany jest w sposób wskazany ust. do czasu
zakończenia przez pozostałych członków Rady przewidzianej statutem kadencji.
8. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub zależności służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Członkom
Rady Fundacji może przysługiwać wynagrodzenie ustalane jednomyślną uchwałą Zarządu
Fundacji.
Zakres działania Rady Fundacji
§17
1. Rada jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym, a do jej zadań należy:
1. inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
2. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
3. ocena sprawozdań Zarządu z działalności bieżącej Fundacji
4. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji,
5. kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,
6. powoływanie i odwoływanie kadencyjnych członków Zarządu Fundacji, 7. ustalanie wynagrodzeń
członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji
oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych o ile zajdzie taka
konieczność,
8. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
9. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
10. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
11. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
12. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
13. opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd,
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14. podejmowanie w razie potrzeby aktów regulujących jej tryb pracy,
15. inne sprawy wyraźnie zastrzeżone w niniejszym Statucie.

2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu, co
najmniej 2 członków Rady lub Fundatora – nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
3. Rada ma prawo żądać od Zarządu udzielania wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji.
4. Rada dokonuje rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.
5. W razie ustalenia przez Radę wynagrodzenia dla członków Zarządu, Rada powołuje pełnomocnika do
zawierania umów z członkami Zarządu.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby,
które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Zarząd Fundacji
§18
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu należy
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa
oraz w Statucie do kompetencji innych organów.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę
Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z zastrzeżeniem pierwszego składu Zarządu powoływanego przez
Fundatora.
3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji dożywotnio na zasadach członków stałych.
4. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa zwykłą większością głosów w obecności wszystkich
członków Zarządu. W takim samym trybie następuje odwołanie Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji.
5. Kadencja Zarządu Fundacji jest wspólna i trwa 2 lata, z zastrzeżeniem zd. 2. Pierwsza kadencja
rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym
upływają dwa pełne lata trwania kadencji.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, lub śmierci członka
Zarządu, albo wskutek odwołania.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
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2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
8.

Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się w stałych

terminach, określonych uchwałą Zarządu, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał kalendarzowy, a nadto
posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane z inicjatywy Prezesa Zarządu.
9.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
10. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
12. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch
Członków Zarządu działających łącznie.
13. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów
państwowych, osób fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie akcji informacyjnych o działalności Fundacji,
3) opracowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) przyjmowanie subwencji, darowizn, grantów, spadków i zapisów,
6) na podstawie wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagrodzeń, wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie
umów cywilnoprawnych
7) przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego i działalności finansowej
Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz przedkładanie ich Radzie Fundacji, nie później niż do
końca I kwartału każdego roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, lub 30 listopada
ostatniego roku kadencji, 8) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego
przepisami o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach
oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę
Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach
internetowych Fundacji.
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9) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w przedmiocie zmiany Statutu lub
likwidacji Fundacji.

10) prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
11)składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji zgodnie z § 18 ust. 9 Statutu.
12) odpowiadanie przez Zarząd przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
13. Zarząd może uchwalić regulamin regulujący w sposób szczegółowy jego działalność. Rozdział V
Zmiana Statutu
§19
1. Zmian Statutu dokonuje Rada Fundacji jednomyślnie w obecności co najmniej połowy członków na
wniosek Zarządu lub na wniosek któregokolwiek Członka Rady Fundacji.

Rozdział VI
§20
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie na wniosek
Zarządu.
3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji. W razie niepodjęcia przez nich
czynności likwidacyjnych Rada Fundacji niezwłocznie powoła likwidatora.
4. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz fundacji lub
stowarzyszenia, których cele są zgodne lub podobne do celów Fundacji określonych w § 8, zgodnie
z przepisami ustawy o fundacjach.
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