STATUT
FUNDACJI „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”, zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez:
a)

Irena Rogowska,

b)

Janusz Ireneusz Łucki,

c)

Tomasz Wacław Waśniewski,

d)

Andrzej Holdnemajer,

e)

Waldemar Jan Kwaśny,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr 200/2015 sporządzonym
przez notariusza Ewę Traut w kancelarii notarialnej w Legnicy, ul. Benjamina Bilsego nr 7/4,
w dniu 18.02.2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego w szczególności: zgodnie
z normami Ustawy z 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz.97 z późn.zm.) oraz
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
2003 nr 96 poz.873 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu, dalej zwanego: „Statutem”.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Legnica. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska.
4. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego
ją znaku graficznego, według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.
5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych oraz używać nazwy skróconej: Fundacja „RT-ON”
6. Fundacja może dla realizowania celów otwierać filie i oddziały terenowe, zakłady lub
przedstawicielstwa, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń. Realizacja
zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, poprzez
wspieranie organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim i proekologicznym.
§5
Fundacja może ustanawiać godności: „Honorowego Fundatora" lub „Honorowego Patrona
Fundacji" oraz odznaki, medale, certyfikaty, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym lub organizacjom, instytucjom
zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:

1. Wsparcie dla działań obywatelskich mających na celu powstrzymanie planów budowy
nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce i zagranicą w szczególności na
terenach gdzie obyły się prawomocne referenda lokalne, sprzeciwiające się tym planom.
2. Działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez propagowanie rozwoju
energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną oraz o lokalną
samowystarczalność energetyczną domu, osiedla lub gminy - w szczególności na obszarach
wiejskich, a także działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości
i upowszechniania nowoczesnych, nieinwazyjnych dla środowiska rozwiązań
technologicznych.
3. Ochrona i zachowanie środowiska oraz naturalnych warunków życia człowieka, a także
ochrona zdrowia społecznego, edukacja ekologiczna, wspieranie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych mieszkańców
terenów zagrożonych degradacją środowiska i wykluczeniem społecznym, wsparcie dla
lokalnych twórców kultury i sztuki.
4. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienia instytucji
referendum jako metody dialogu społecznego i umocnienia demokracji.
5. Propagowanie idei i wsparcie dla gospodarki niskowęglowej i niskoemisyjnej, energetyki
prosumenckiej, efektywności energetycznej oraz europejskiej polityki przeciwdziałania
zmianom klimatycznym, a także oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie budowy
mikroelektrowni słonecznych, wodnych, wiatrowych oraz biogazowni.
6. Pomoc prawna dla osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
zagrożonych prewencyjnym wprowadzeniem ochrony złóż węgla brunatnego polegającej na
zakazie wszelkiej zabudowy oprócz energetycznej.
7. Wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich
przeciwnych budowie nowych kopalni odkrywkowych i walczących z negatywnymi
skutkami funkcjonowania już istniejących.
8. Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku działania istniejących kopalni i klęsk
żywiołowych oraz wsparcie inicjatyw służących ograniczeniu negatywnych skutków
oddziaływania wydobycia kopalin na środowisko, infrastrukturę materialną i społeczną.
9. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących harmonijnemu rozwojowi społecznemu
w zgodzie z naturą oraz zachowaniu i kultywowaniu ogólnonarodowego i lokalnego
dziedzictwa materialnego i kulturowego.
10. Upowszechnianie uniwersalnych wartości tolerancji, równości, wolności słowa, a także
szacunku dla praw człowieka i swobód obywatelskich.
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej i obywatelskiej, działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami
lokalnymi w kraju i zagranicą.
12. Współpraca z krajowym i międzynarodowym organizacjami i instytucjami, których cele
i profil działania są zbieżne z celami Fundacji.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z samorządami, władzami i instytucjami państwowymi, organizacjami
pozarządowymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą w tym
z instytucjami europejskimi Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji,
wykładów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i informacji
na temat celów Fundacji. Edukację ekologiczną, w tym edukację na temat wpływu
inwestycji węglowych na środowisko.
3. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
książek, czasopism, wydawnictw specjalnych, produkcji i emisji audycji TV, radiowych,
internetowych oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających cele Fundacji w
tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień.

Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania,
stowarzyszeń i ruchów obywatelskich wspierających cele Fundacji.
5. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
6. Organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze inicjatywy oświatowe, opiekuńcze,
zdrowotne, kulturalne, proekologiczne w regionach zagrożonych lub już dotkniętych
degradacją środowiska naturalnego.
7. Organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej pod kątem stanu wiedzy na temat
zagrożeń środowiskowych.
8. Organizowanie akcji
społecznych w stosunku do władz lokalnych, regionalnych
i centralnych w sprawie zmiany przepisów prawa umożliwiających wdrożenie w życie
wyników prawomocnych referendów oraz ułatwień dla energetyki prosumenckiej
i odnawialnych źródeł energii (OZE), a także udział w pracach legislacyjnych
i konsultacjach - prezentacja stanowiska Fundacji w kwestiach objętych celami jej działania.
9. Organizowanie lub współorganizowanie oraz finansowanie różnych form pomocy dla
poszkodowanych przez kopalnie odkrywkowe oraz katastrofy wywołane zmianami klimatu.
10. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej i rzeczowej dla dzieci, młodzieży oraz
aktywistów z rejonów zagrożonych odkrywkami lub dotkniętych skutkami eksploatacji
istniejących kopalni i klęsk żywiołowych.
11. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę
poziomu wiedzy instytucji publicznych i samorządowych na temat zagrożeń dla
środowiska, a także zmianę poziomu świadomości społecznej i kształtowanie postaw
proekologicznych i modernizacyjnych we wszystkich grupach społecznych, szczególnie
dzieci i młodzieży.
12. Gromadzenie, archiwizację i upowszechnianie historycznego dorobku ruchów
obywatelskich związanych z protestami przeciwko planom budowy nowych kopalni
odkrywkowych oraz na rzecz ochrony przyrody.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych oraz organizacji i instytucji zbieżną z jej celami. Działalność statutowa Fundacji służy
dobru ogólnemu.
4.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (słownie: trzy tysiące)
złotych wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji (środki pieniężne i rzeczowe) na realizację celów i pokrycie kosztów jej
działalności, poza funduszem założycielskim, mogą pochodzić z:
a) darowizn, wpłat, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
poczynionych na rzecz Fundacji,
b) dotacji i subwencji, grantów oraz funduszy pochodzących ze środków krajowych i z Unii
Europejskiej,
c) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz z papierów
wartościowych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,wpłat Fundatorów,
d) dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez
Fundację podczas jej działalności,
e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego w ramach działalności statutowej,
sponsoringu, aukcji przedmiotów i dzieł sztuki pochodzących od darczyńców, innych
dochodów przewidzianych dla Fundacji przez polskie prawo.
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
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realizację celów Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
w imieniu Fundacji składa Zarząd.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może w jej imieniu złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, niedopuszczalne jest
złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.
Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych.
Fundacja:
Fundacja nie udziela pożyczek, ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób im bliskich.
Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
Fundacja nie może 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.
Fundacja nie może dokonywać zakupu na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Za osoby bliskie uważa się osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe
pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami
Fundacji.
Działalność określona w §7 Statutu może być prowadzona jako działalność pożytku
publicznego nieodpłatna.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odpowiednimi
przepisami prawa polskiego.
Rozdział 4
Władze Fundacji i zasady organizacji jej organów.
§ 11

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
3. Rada programowa.
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, a także sprawującym nadzór i kontrolę nad
działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch członków.
3. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy oraz inne osoby fizyczne,
przedstawiciele osób prawnych lub organizacji, chcące aktywnie działać na rzecz realizacji
celów statutowych Fundacji. Członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Fundatorów
na czas nieoznaczony. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji
z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji lub utraty praw obywatelskich na skutek
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie
przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób
pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega rozwiązaniu.
7. Przewodniczący powołany przez członków Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji,
reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji zbiera się minimum raz do roku na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji lub
Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie i doręczony listem poleconym.
9. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu lub Fundatorów, na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch
członków Rady Fundacji dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
10. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności nie
mniej niż 1/2 składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
12. Rada powołuje członków Zarządu , określa jego skład i organizację oraz ustala zasady
wynagradzania. Dokonuje uzupełnień w składzie Zarządu.
13. Rada stwierdza, w drodze uchwały, stan likwidacji Fundacji i powołuje jej likwidatora.
14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia natomiast
mogą oni otrzymywać z tego tytułu diety krajowe i zwrot kosztów podróży zgodnie
z obowiązującymi przepisami przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowych na obszarze kraju.
§ 13
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Fundacji.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji
i o przeznaczeniu jej majątku.
4. Przyjmowanie strategii i planów działania Fundacji.
5. Rozpatrywanie wniosków, planów i sprawozdań Zarządu Fundacji dotyczących działalności
i rozwoju Fundacji.
6. Przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.
7. Powoływanie członków Rady programowej.
8. Określenie kierunków i zasad przekazywania pomocy finansowej i rzeczowej beneficjentom
Fundacji.
9. Stan likwidacji stwierdza Rada w drodze uchwały, którą jednocześnie powołuje likwidatora
Fundacji.
10. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: żądania od Zarządu Fundacji
przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i dokonywania
rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę na trzyletnią
kadencję. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
2. Zarząd może być powołany spośród członków Rady i Fundatorów. W składzie Zarządu

minimum dwie osoby powinny stanowić osoby reprezentujące członków Ogólnopolskiej
Koalicji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”.
3. Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed upływem
kadencji w drodze uchwały podjętej przez członków Rady przy obecności co najmniej
połowy członków Rady, bezwzględną większością głosów.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, reprezentuje Fundację na
zewnątrz oraz kieruje całością bieżących spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach
decyzje. Kieruje i prowadzi działalność statutową, zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje
decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej
udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
2. Zarząd Fundacji spośród swojego składu wybiera Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji organizuje pracę biura Fundacji, zatrudnia niezbędny personel, w tym
dyrektora Fundacji, tworzy jednostki organizacyjne oraz określa zasady i zakres ich
działania. Może powoływać ciała opiniujące i doradcze pomocne w prowadzeniu
działalności statutowej.
4. Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, wymagają one
akceptacji Rady Fundacji.
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
6. Zarząd Fundacji rekomenduje Radzie Fundacji kandydatów do Rady programowej.
7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą
większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
8. Zarząd Fundacji może odbywać swoje posiedzenia w każdym miejscu i czasie.
9. Posiedzenia Zarządu Fundacji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej dwóch
członków Zarządu Fundacji.
10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie właściwej
umowy z Fundacją lub działać na rzecz Fundacji na zasadzie wolontariatu.
11. Organizację wewnętrzną Fundacji określa "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez
Zarząd Fundacji.
12. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
13. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
14. Zarząd Fundacji co roku, do końca miesiąca lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji i Fundatorom sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 16
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składa Prezes Zarządu
Fundacji - jednoosobowo. W sprawach majątkowych Prezes Fundacji może jednoosobowo
zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości: 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku zobowiązań majątkowych ponad 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
konieczne jest działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu Fundacji wspólnie, w tym
Prezesa Zarządu Fundacji.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
3. W stosunkach pomiędzy Zarządem Fundacji a Fundacją, Fundację reprezentuje
Przewodniczący Rady Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 17
Rada programowa Fundacji jest organem o charakterze opiniotwórczym i doradczym
powoływanym przez Radę Fundacji.
Rada programowa składa się przynajmniej z dwóch osób powoływanych bezterminowo
i odwoływanych zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji – samodzielnie lub na
podstawie rekomendacji Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
Rada programowa może przedstawiać Zarządowi, Radzie, Fundatorom Fundacji na piśmie,
w każdym czasie, sugestie, rady, propozycje, postulaty, koncepcje służące realizacji lub
doskonalenia realizacji celów Fundacji.
Do Rady programowej mogą wchodzić osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych lub
organizacji, chcące aktywnie działać na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
Członkowie Rady programowej mają prawo do uzyskiwania, na swój wniosek, od Zarządu
Fundacji okresowego raportu z realizacji celów Fundacji.

§ 18
Członkowie Rady programowej nie pobierają z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia natomiast
mogą oni otrzymywać z tego tytułu diety krajowe i zwrot kosztów podróży zgodnie
z obowiązującymi przepisami przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowych na obszarze kraju.
§ 19
Rada Fundacji samodzielnie lub na podstawie rekomendacji Fundatorów, Zarządu Fundacji albo
Rady programowej może przyznawać tytuły: „Honorowego Fundatora" lub „Honorowego Patrona
Fundacji" oraz odznaki, medale, certyfikaty, tytuły honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia
osobom fizycznym, osobom prawnym lub organizacjom, aktywnie działającym lub
współpracującym na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji. Właściwa uchwała podejmowana
jest zwykłą większością głosów obecnych członków Rady Fundacji.
Rozdział 5
Likwidacja Fundacji.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów
społecznie użytecznych określonych w uchwale, w tym na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.
3. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Fundacji podejmuje większością 3/4 głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta
tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku
i doręczeniu im treści projektu właściwej uchwały.
4. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 21
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją
o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie Fundacji nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 22
Zmian w Statucie lub strukturze organizacyjnej Fundacji dokonuje Rada Fundacji lub Fundatorzy

działając wspólnie. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Tekst jednolity.

