STATUT
FUNDACJI ForceFit
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą ForceFit, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pawła De Zaremba
Zaremba i Aleksandrę Romanowską, zwanych dalej Fundatorami oraz pojedynczo Fundatorem,
Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kmieca 26
przed notariuszem Mariolą Jończyk w dniu 19 czerwca 2018 r., repertorium A 2454/2018.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach oraz niniejszego statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw

w tym europejskich.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Fundacja jest apolityczna.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.

ROZDZIAŁ 2
Wizja, misja, cele, środki i zasady działania Fundacji
§4
Wizja:
Integracja osobowa i rodzinna poprzez sport 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Zintegrowanie do roku 2023 społeczeństwa poprzez sport a także usportowienie dzieci
i młodzieży jako priorytetowego działania społecznego w sferze emocjonalnej, intelektualnej
i fizycznej.
Misja:
Pełny rozwój osobowy człowieka poprzez doskonalenie jego ciała, ducha, emocji i intelektu.
Integracja rodzin poprzez sport, budowanie relacji społecznych międzypokoleniowych,
aktywizowanie działań prospołecznych i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
osób wykluczonych i starszych.
Uważamy, że sport i aktywność fizyczna są częścią dziedzictwa kulturowego:

1) Wierzymy w takie wartości jak: prawda/verum/, dobro /bonum/ i piękno/pulchrum/ oraz że
dzisiejszy świat ma zwolenników rycerskich zasad, takich jak: honor, odwaga, męstwo,
lojalność i uczciwość.
2) Propagujemy zdrowy styl życia.
W związku z tym Fundacja swoją misję postrzega jako działanie na rzecz powszechnej
dostępności wszystkich ludzi do tak rozumianej kultury fizycznej.
§5
1. Fundacja prowadzi działania społeczne mające na względzie niesienie pomocy
potrzebującym.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających
rozwojowi kultury fizycznej, a w szczególności:
1) Zwiększenie aktywności sportowej w społeczeństwie oraz przełamywanie barier w dostępie
do kultury fizycznej;
2) Zwiększenie świadomości ludzi na temat wartości i potencjału aktywności fizycznej;
3) Dążenie do ustanowienia sprawnie działającego systemu sportu powszechnego;
4) Integracja kultury fizycznej z innymi dziedzinami życia społecznego;
5) Pozyskanie środków na zakup gruntu i budowę Sportowego Centrum od Juniora do Seniora;
6) Wspieranie inicjatyw charytatywnych;
7) Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) Promocję i organizację wolontariatu;
10) Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i artystycznym;
11) Rozwijanie aktywizacji sportowej, zawodowej i życiowej;
12) Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy międzynarodowej;
13) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych;
14) Prowadzenie działalności w zakresie materialnego i niematerialnego wspierania działań
społecznie użytecznych;
15) Propagowanie postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;
16) Wspieranie idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji jako metody rozwiązywania
sporów;
17) Niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym
i wykluczonym społecznie;
18) Stwarzanie i zapewnianie warunków do propagowania wiedzy o charakterze
profilaktycznym, sportowym, filologicznym, teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym;
19) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz
działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób;
20) Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju
postaw patriotycznych, prospołecznych i proobywatelskich, oraz szerzenie wiedzy religijnej;
21) Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego,
sportowego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
22) Popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych;
23) Umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność prozdrowotną, sportową,
rekreacyjną i kulturalną społeczeństwa;
24) Podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości,
świadomości narodowej;
25) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów
pomiędzy społecznościami lokalnymi;

26) Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest
działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna
i prozdrowotna;
27) Prowadzenie programów edukacji sportowej, kulturalnej i oświatowej;
28) Działalność wydawnicza wspierająca statutowe cele Fundacji;
29) Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym,
sportowym i rekreacyjnym w tym organizowanie czasu wolnego, oświatowym, kulturalnym,
religijnym i artystycznym;
30) Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami Fundacji;
31) Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży,
wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej
i aktywności fizycznej;
32) Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej;
33) Promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą;
34) Rozwój kapitału i przestrzeni społecznej, sportowej i edukacyjnej w Polsce w tym poprzez
rozwój profilaktyki prozdrowotnej;
35) Wyjazdy integracyjne i outdoorowa działalność prozdrowotna i sportowa; w tym
organizowanie outdoorowych eventów integracyjnych;
36) Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej;
37) Prowadzenie działalności sportowo-kulturalnej, szczególnie w zakresie wspierania talentu,
promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, a także
dorosłych sportowców amatorów.
38) Organizowanie klubów, ośrodków i centrów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, oraz służących integracji rodzin i aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych
i wykluczonych społecznie.
§6
1. Fundacja może realizować cele wymienione w §5 poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną
statutową obejmującą:
1) kształtowanie aktywnych postaw sportowych,
2) propagowanie wiedzy na temat sportu i aktywności fizycznej,
3) promowanie wiedzy zapewniającej bezpieczeństwo, dostępność i równouprawnienie
w sporcie,
4) animowanie powstawania międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwoju sportu,
5) prowadzenie badań, diagnoz, analiz i konsultacji,
6) wdrażanie innowacji i propagowanie dobrych praktyk,
7) organizowanie szkoleń, doradztwa, kursów, warsztatów, wykładów, sesji coachingowych,
mentoringu i facylitacji,
8) sieciowanie i tworzenie przestrzeni wymiany wiedzy,
9) rzecznictwo i reprezentowanie interesów sektora sportu,
10) tworzenie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,
11) organizowanie kampanii społecznych, imprez i zajęć sportowych,
12) promowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań architektonicznych
w sporcie, w tym budowa i rozbudowa obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej,
13) współpraca z zagranicą,
14) wspieranie osób, organizacji i instytucji, które realizują działania zbieżne z misją Fundacji,
15) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń,
pikników, zjazdów, treningów zewnętrznych otwartych i zajęć sportowych zorganizowanych,

wyjazdów i eventów integracyjnych i outdoorowych a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów
formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy,
16) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek,
czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych,
17) prowadzenie biblioteki, organizowanie i finansowanie wystaw i przedstawień teatralnych
oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości chrześcijańskiej,
18) działalność edukacyjną i badawczą,
19) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci
i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
20) samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie
potrzebujących,
21) opiekę nad ubogimi, wdowami, sierotami,
22) działalność misyjną,
23) organizację imprez masowych i konferencji (w tym ewangelizacyjnych),
24) działania sportowe, kulturalne i ewangelizacyjne (w tym obozy, koncerty, ewangelizacje
miejskie, uliczne), i inne które można klasyfikować jako działalność społecznie użyteczną,
25) formacje oraz rekolekcje dla osób indywidualnych, małżeństw i rodzin, pomoc rodzinom,
26) animacja czasu wolnego,
27) wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa,
28) tworzenie i opiekę nad domami formacji, ośrodkami prozdrowotnymi, sportowymi,
rekolekcyjnymi, życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku,
29) współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,
społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi
i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji,
30) rozwijanie różnych form działalności prozdrowotnej, sportowej i kulturalnej ze
szczególnym uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy katolickiej, rozgłośni radiowych,
stacji telewizyjnych, internetu oraz innych środków audiowizualnych, oraz działalność
wystawiennicza itp.,
31) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji celów działania Fundacji,
32) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów sportowych
i edukacyjnych,
33) przeprowadzanie postępowań negocjacyjnych i mediacyjnych w różnych jej formach,
34) prowadzenie doradztwa sportowego i biznesowego,
35) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej
świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących,
36) działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe
oraz wydawanie płyt CD, DVD w ramach kampanii społecznych i innych działań w tym
z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej,
37) współorganizowanie i finansowanie placówek sportowych, oświatowych i opiekuńczych,
38) upowszechnianie idei wolontariatu,
39) organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę
funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw
obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych,
40) aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska,
41) Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których dochód
będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji,
42) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej
w szczególności poprzez organizację wyjazdów, obozów, szkoleń, seminariów, konferencji,
warsztatów i prelekcji.

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą
realizowane dopiero po ich uzyskaniu.
3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione
poprzez zmianę niniejszego statutu.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ 3
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi:
a) jej Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł, wymieniony w Akcie Notarialnym jej
Ustanowienia,
b) mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia,
c) majątek rzeczowy Fundatorów, wymieniony w Akcie Notarialnym jej Ustanowienia tj.:
Tor przeszkód OCR - o wartości 18.860 zł,
16 (szesnaście) piłek do ćwiczeń - Kamagon Ball - o wartości 4.600 zł,
Sprzęt do sztuk walki – o wartości 6.000 zł,
Mata Sportowa – o wartości 12.000 zł
13 (trzynaście) sztuk Bulgarian Bag – o wartości 3.600 zł.
2. Wpływami Fundacji są:
1) majątek rzeczowy Fundatorów,
2) darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe
w złotych polskich oraz dewizach – niezależnie od miejsca i siedziby lub obywatelstwa
darczyńcy a także innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez
krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
3) odsetki bankowe i wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat
kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
4) dochody z tytułu udziału w spółkach,
5) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, loterii i reklam,
6) dochody z działalności gospodarczej,
7) dochody z aukcji internetowych,
8) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
9) dochody z działalności gospodarczej,
10) dochody z praw majątkowych nabytych w toku działalności,
11) dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatorów,
12) nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację,
13) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów,
14) zbiórek i imprez publicznych,
15) inne wpływy i dochody.
§8
Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane
wyłącznie na realizację celów statutowych.

§9
1. Fundacja może przyznawać dyplomy, odznaczenia lub nagrody osobom fizycznym lub
prawnym, za szczególne zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji.
2. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji jeżeli osoby te dokonały na rzecz
Fundacji wpłaty kwoty co najmniej 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w skali
roku. Tytuł Sponsora Fundacji jest nadawany przez Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu
zgody takiej osoby na nadanie jej tego tytułu.
§10
1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach poprzez wniesienie do danej spółki wkładu
pieniężnego lub niepieniężnego, w formie określonej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
2. Fundacja może podejmować zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.

ROZDZIAŁ 4
Skład i organizacja Zarządu Fundacji
§11
1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów i może się składać
z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.
2. Prezesowi oraz pozostałym członkom Zarządu Fundacji może być przyznane wynagrodzenie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie i pozostawać z Fundacją
w stosunku pracy.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest upoważniony Prezes Zarządu
działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Do zadań Zarządu oprócz kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy
w szczególności:
a) bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.,
b) wyznaczanie i realizacja głównych kierunków działania Fundacji w ramach planów zatwierdzonych przez Radę Fundacji,
c) ustalanie ilości osób zatrudnionych w Fundacji i wynagrodzenie pracowników Fundacji
w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
f) uchwalanie regulaminów Fundacji,
g) powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, jeżeli takie zostaną
powołane.
§12
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Prezes Zarządu lub osoba upoważniona.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego uchwały zapadają jednogłośnie.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni
o posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd Fundacji przedstawia ministrowi właściwemu sprawozdanie roczne ze swej
działalności do 31 marca każdego roku z działalności za rok ubiegły.
7. Doprecyzowanie postanowień Statutu określających wewnętrzną organizację Zarządu
nastąpi w Regulaminie Zarządu.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub
nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne
długi spadkowe.

ROZDZIAŁ 5
Rada Fundacji
§14
1. W Fundacji działa Rada Fundacji. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym
Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani
przez Fundatorów.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływania na czas nieokreślony od daty pisemnej
nominacji.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.
5. Uzupełnienie składu Rady może nastąpić w każdym czasie.
6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
7. Członkowie Rady pełnią funkcje osobiście lub przez pełnomocnika powołanego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Członkowie Rady :
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§15
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu i inni zaproszenia
przez Radę goście, wyłącznie z głosem doradczym.
4. Za udział w pracach Rady członkom Rady przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na
zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu podróży służbowych.

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
GUS za rok poprzedni.
6. Doprecyzowanie postanowień Statutu określających wewnętrzną organizację Rady nastąpi
w Regulaminie Rady.
§16
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Członka Zarządu, Fundatora lub właściwego ministra zgłoszony na piśmie. O terminie
posiedzenia Rady Przewodniczący Rady powiadamia jej członków na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
2. Do ważności uchwał Rady wymaga jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej
członków, stanowiących aktualny stan liczebny Rady.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie obiegowym w formie
pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną (mailem). Przed podjęciem uchwały konieczne jest
przesłanie do wszystkich członków Rady projektu uchwały, którzy złożą podpisy pod treścią
tego projektu uchwały lub prześlą głosy za pomocą poczty tradycyjnej, faxem lub drogą
elektroniczną (mailem). Podjętą uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
5. W sprawach pilnych uchwały Rady mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze
pisemnych uzgodnień. Dla ważności uchwał podjętych w drodze pisemnych uzgodnień
niezbędne jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Rady o treści uchwały, która
ma być podjęta w drodze pisemnych uzgodnień oraz oddanie głosu przez co najmniej połowę
członków Rady, stanowiących aktualny stan liczebny Rady. Uchwały Rady zapadają na zasadach określonych w ust. 3.
§17
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) opiniowanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
b) zatwierdzenie rocznych planów działalności Fundacji, w tym planów finansowych,
c) ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, a także sprawozdań
finansowych Fundacji, których obowiązek sporządzenia lub zatwierdzenia wynika z odrębnych
przepisów,
d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
e) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu,
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub
właściwego ministra,
g) podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu, na zasadach określonych przez
właściwego ministra,
h) opiniowanie zmian statutu, Regulaminu pracy Zarządu i Regulaminu pracy Rady,
i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 10.000
złotych netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych netto),
j) wyrażenie zgody na rozporządzanie nieruchomościami Fundacji, w tym nabycie, zbycie, obciążenie, zamianę, darowiznę.
2. Rada sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności i przedkłada je Fundatorom.
3. Rada może przedłożyć Fundatorom swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Fundacji.
4. Przy podpisywaniu umów o pracę z członkami Zarządu, Radę Fundacji reprezentuje
Przewodniczący Rady.

ROZDZIAŁ 6
Połączenie z inną fundacją
§18
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej

zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje mocą jednomyślnej uchwały
Zarząd. Dla swej skuteczności uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę.

ROZDZIAŁ 7
Zmiany statutu i likwidacja Fundacji
§19
Zmiana Statutu następuje w drodze zatwierdzenia przez Radę propozycji zmian Statutu
przedłożonych przez Zarząd.

1.
2.
3.

4.

§20
W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje po zasięgnięciu opinii Rady Zarząd,
mocą jednomyślnej uchwały członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji Rada określa sposób likwidacji,
w szczególności wybiera likwidatorów oraz ustala przeznaczenie jej majątku, z tym że
majątek rzeczowy wskazany w akcie założycielskim fundacji jest zwracany Fundatorowi
Pawłowi Zaremby w formie rzeczy lub ich równowartości. A majątek wypracowany przez
fundację w trakcie jej istnienia będzie przeznaczony do podziału pomiędzy Fundatorów
w proporcji 50% na każdego z Fundatorów.
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek
organizacyjnych o zbliżonych celach.

