STATUT
Fundacji Underground
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Underground”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w dniu 28
stycznia 2015 roku przez Marcina Szymańskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
(Rep. A. nr 619/2015) sporządzonym przez notariusza Marię Kwiecińską-Stybel w Kancelarii
Notarialnej Maria Kwiecińska-Stybel Anna Obler Spółka Cywilna w Krakowie przy ul. Królewskiej 7
działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego
statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub z innego
tytułu. Każdorazowo przyznanie ich wynikać będzie z odrębnej uchwały Zarządu Fundacji.

Rozdział II
Władze Fundacji
§6
Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
§7
1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu udziału w pracach tego organu zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni na podstawie umowy podpisanej przez:
a)

Przewodniczącego Rady Fundacji, o ile umowa dotyczy Prezesa Zarządu;

b)

Prezesa Zarządu, o ile umowa dotyczy innego Członka Zarządu.
§8

1.
Członkami Zarządu Fundacji ani Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2.
Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie Członkiem Zarządu Fundacji, ani
pozostawać z Członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§9
1.
Zobowiązania Fundacji wobec Członków Zarządu w obliczu ewentualnego braku
odpowiednich środków finansowych podlegają roszczeniom przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące
i są wymagalne wyłącznie w przypadku wystąpienia wypłacalności Fundacji.
2.
W przypadku wystąpienia braku płynności finansowej pozwalającej na regulowanie przez
Fundację zobowiązań wynikających z umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jego Prezes
zobowiązany jest do dalszego stałego wykonywania swoich zadań lub do czasu wygaśnięcia
obowiązku świadczenia pracy na podstawie zawartej z nim umowy.

Rozdział III
Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 i maksimum 5 Członków, powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator, kolejnych powołuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu po uprzednim zaopiniowaniu kandydatury przez Fundatora lub, w razie braku takiej
możliwości, przez Przewodniczącego Rady.
3. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
4. Skład Zarządu w przypadku wakatu uzupełniany jest decyzją Rady Fundacji na wniosek
pozostałych Członków Zarządu po uprzednim zaopiniowaniu kandydatury przez Fundatora lub,
w razie braku takiej możliwości, przez Przewodniczącego Rady.
5. Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
6. W razie niewypełniania obowiązków statutowych, Zarząd Fundacji w całości lub jego
poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady. W szczególności
w sytuacji, niewypełnienia przez Zarząd postanowienia paragrafu 19 punktu 3 niniejszego statutu
przez dwa kolejne lata, Rada Fundacji ma obowiązek odwołania Zarządu.
§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) ocenianie wniosków konkursowych, złożonych w ramach Konkursu na Nagrodę Fundacji pod
kątem formalnym i przedkładanie ich Kapitule Nagrody Fundacji,
e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, z zastrzeżeniem, że wysokość takiego wynagrodzenia nie może przekraczać wartości
dwóch średnich krajowych, podawanych przez GUS,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia
z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego
Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział IV
Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 Członków powoływanych na okres trzech lat.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator posiadający podwójną ilość głosów
w głosowaniach, pod warunkiem ze nie jest Członkiem Zarządu.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada po uprzednim zaakceptowaniu kandydatury przez Fundatora lub, w razie braku takiej
możliwości, przez Prezesa Zarządu.
5. Na wniosek Zarządu Rada Fundacji decyduje o wyborze na kolejną kadencję Członka Rady
zwykłą większością głosów na nie więcej niż sześć miesięcy i nie mniej niż miesiąc przed
upłynięciem kadencji. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której dotyczy głosownie.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady. Jeżeli
głosowanie dotyczy Przewodniczącego, w przypadku równej ilości głosów, decyduje Zarząd.
W przypadku braku takiego głosowania kadencja nie zostaje przedłużona.
6. W przypadku upływu kadencji składu Rady i nieprzedłużenia mandatów dotychczasowych
Członków Rady w trybie określonym w § 12 pkt 5, Członków Rady na kolejne kadencje powołuje
Fundator, a w razie braku takiej możliwości Prezes Zarządu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady może nastąpić na wniosek
Członka Zarządu lub Członka Rady w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Członków Rady

Fundacji. W głosowaniu takim nie bierze udziału Członek Rady, którego dotyczy wniosek. Fundator
nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a)
złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Rady;
b)
wygaśnięcia kadencji Członka Rady;
c)
śmierci Członka Rady;
d)
odwołania Członka Rady w trybie przewidzianym w punkcie 6.
9. W przypadku podjęcia przed Członka Rady funkcji w Zarządzie, jego członkostwo w Radzie
ulega zawieszeniu.
10. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na zgłoszony na piśmie
wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu;
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom
Zarządu absolutorium;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. doradztwo w sprawach merytorycznych;
5. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 15
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział V
Sposób Reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Fundacji bądź
działający z jego upoważnienia w danym zakresie dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych oświadczenia woli
w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub osoba każdorazowo przez
niego upoważniona.
3. Fundator pełni dożywotnio funkcję Prezesa Honorowego z możliwością reprezentowania
Fundacji na zewnątrz w sprawach innych niż majątkowe.

Rozdział VI
Wartości Fundacji
§ 17
Katalog określa wartości, do promowania których została powołana Fundacja.
1.
Społeczności, społeczeństwo, Naród
Wartością jest budowanie Narodu i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o mniejsze
społeczności, skupione wokół wspólnych ideałów, celów i pasji, pożytecznych także z punktu
widzenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Wyrównywanie szans jako wyraz troski o dobro wspólne
Wartością jest wyrównywanie szans na życie w godnych warunkach oraz upowszechnianie dostępu
do instrumentów umożliwiających rozwój. Szczególny obowiązek w tym zakresie ciąży na władzy
publicznej i na jednostkach posiadających ponadprzeciętne zasoby. Wartością jest inwestowanie
w dobro wspólne.
3.
Tożsamość
Wartością jest budowanie tożsamości jednostek oraz tożsamości narodowej, rozumianej jako
świadomość zakorzenienia kulturowego, znajomość dorobku cywilizacyjnego oraz poszanowanie
prawa Boskiego i praw naturalnych, co wynika z tradycji judeochrześcijańskiej.
4.
Przywództwo
Wartością jest umiejętne gromadzenie społeczności wokół pasji i idei, służących tym
społecznościom i całemu społeczeństwu.
5.
Sukces indywidualny i zbiorowy
Wartością jest budowanie sukcesu indywidualnego i zbiorowego w poszanowaniu
dotychczasowego dorobku społeczeństwa i w poszanowaniu konieczności zaspokajania
zbiorowych potrzeb.
6.
Tolerancja

Wartością jest budowanie relacji międzyludzkich w poszanowaniu prawa każdego człowieka do
nieagresywnego indywidualizmu.
7.
Rozwój
Wartością jest umiejętność równoczesnego realizowania celów osobistych i wspólnych.
Oczekiwanie od człowieka gotowości do realizowania celów wspólnych bez zapewnienia mu przy
tym możliwości realizacji jego celów indywidualnych jest działaniem stwarzającym w dłuższej
perspektywie zagrożenie dla tych pierwszych.
8.
Otoczenie
Wartością jest piękne, zadbane i zdrowe otoczenie. Troska o nie i kształtowanie go jest
obowiązkiem społeczeństwa.
Rozdział VII
Cele Fundacji
§ 18
Celami Fundacji są:
1.
tworzenie i wspieranie środowisk skupionych wokół pasji, zainteresowań i wiedzy
w zakresie, w jakim Fundacja uzna to za korzystne z punktu widzenia wartości, wymienionych
w rozdziale VI niniejszego statutu;
2.
promocja i wspieranie rozwoju: szeroko pojętej polskiej kultury, literatury i sztuki, w tym
zwłaszcza promocja twórczości Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława
Gintrowskiego;
3.

promocja pięknej i poprawnej polszczyzny;

4.
promocja polskiej historii i zabytków architektonicznych, w tym zwłaszcza historii
i zabytków Krakowa i Małopolski;
5.

promocja i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, ekologii i komunikacji społecznej;

6.

promocja i wspieranie nauki, w tym zwłaszcza polskich i nowatorskich technologii;

7.
działanie na rzecz synergii nowoczesnych technologii z potencjałem, jaki stanowią
istniejące zasoby audio-wizualne w dziedzinie literatury, kultury i sztuki oraz z potencjałem ludzkim
skierowanym na aktywność w tym zakresie;
8.

działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz ochrony praw obywatelskich;

9.

promocja życia rodzinnego i profilaktyki społecznej;

10.

działanie na rzecz rozwoju gospodarki oraz zmniejszenia ubóstwa i patologii społecznych;

11.

wspieranie osób wykluczonych lub szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne;

12.
promocja świadomych postaw obywatelskich
społeczeństwa obywatelskiego.

i wspieranie

rozwoju aktywnego

Rozdział VIII
Formy działania Fundacji
§ 19

Fundacja realizuje swoje głównie cele poprzez:
1.
organizowanie Konkursu na Nagrodę Fundacji, opisanego w rozdziale IX niniejszego
statutu;
2.
przyznawanie Nagrody Fundacji, opisanej w rozdziale X niniejszego statutu;
3.
organizowanie corocznych festiwali „kaczmarski underground” w formule zlotów
wielbicieli twórczości Jacka Kaczmarskiego, na które mogą składać się:
a) koncerty
b) wykłady i prelekcje
c) warsztaty
d) wystawy
e) gry i zajęcia integracyjne
f) pokazy i prezentacje
g) promocje wydawnictw
h) konkursy
i) inne formy ukierunkowane na popularyzację twórczości Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa
Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego oraz rozwój intelektualny i integrację uczestników;
4.
organizowanie innych imprez i wydarzeń o charakterze: artystycznym, kulturalnym,
rozrywkowym, naukowym, popularno-naukowym, środowiskotwórczym, patriotycznym lub
dobroczynnym, ukierunkowanych na realizację celów Fundacji;
5.
aktywność w Internecie, zwłaszcza prowadzenie stron internetowych i profili na
portalach społecznościowych ;
6.
działalność szkoleniową i doradczą;
7.
rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
8.
działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą;
9.
współpracę z mediami, władzami samorządowymi, agendami rządowymi
i organizacjami pozarządowymi;
10.
własną działalność medialną;
11.
działalność gospodarczą, taką jak:
a) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z)
b) sprzedaż detaliczna (PKD 47.19.Z, 47.29.Z, 47.61.Z, 47.91.Z),
c) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
d) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
e) doradztwo i pomoc w zakresie komunikacji i public relation (PKD 70.21.Z),
f) doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
g) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72.19.Z),
h) projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych (PKD 73.11.Z),

i) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74.90.Z),
j) pozaszkolna edukacja artystyczna (PKD 85.52.Z),
k) organizacja i promocja wydarzeń i imprez sportowych (PKD 93.19.Z),
l) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

Rozdział IX
Nagroda Fundacji
§ 20
1. Jednym z instrumentów do osiągania celów Fundacji jest przyznawanie przez nią Nagrody
Fundacji.
2. Nagroda Fundacji przyznawana jest przez Zarząd Fundacji na wniosek Kapituły Nagrody
Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na Nagrodę Fundacji, opisanego w rozdziale X
niniejszego statutu.
3.

Nagrodę Fundacji mogą stanowić:

a)
szkolenia przygotowujące laureata do skutecznego popularyzowania jego pasji;
b)
wsparcie organizacyjne wydarzeń popularyzujących tę pasję;
c)
wsparcie finansowe wydarzeń popularyzujących tę pasję;
d)
dokumentacja wydarzeń, o których mowa w punkcie 2., mogąca stanowić w przyszłości
swoistą wizytówkę laureata;
e)
ułatwianie kontaktów laureata z ekspertami w dziedzinie związanej z jego pasją.
4.
Osoby aplikujące, które nie zostały laureatami Konkursu, ale uzyskały pozytywną opinię
Kapituły, mogą uczestniczyć, wraz z laureatami, w szkoleniach, o których mowa w punkcie 3.,
podpunkcie a).
5.
Dokumentacja, o której mowa w punkcie 3., podpunkcie c) może być powszechnie
udostępniana przez Fundację, jako zasób know-how.
Rozdział X
Konkurs na Nagrodę Fundacji
§ 21
Ustanowiona Nagroda Fundacji przyznawana
przeprowadzanego na następujących zasadach:
1.

jest

w wyniku

rozstrzygnięcia

Konkursu,

Konkurs na Nagrodę Fundacji rozpisuje Zarząd Fundacji w trybie uchwały.

2.
Informacja o kolejnych edycjach Konkursu oraz treść jego Regulaminu publikowane są po
przyjęciu uchwały o jego rozpisaniu na stronie internetowej Fundacji.

3.

Regulamin konkursu określa:

a)
warunki
konkursowego;

formalne,

którym aplikujący muszą sprostać przy

składaniu

wniosku

b)
zgodne z celami Fundacji opisanymi w rozdziale „Cele Fundacji” kryteria i wagi oceny
merytorycznej nadesłanych wniosków;
c)
terminy proceduralne i tryb wyłaniania laureatów oraz osób i podmiotów pozytywnie
zaopiniowanych przez Kapitułę Konkursu;
d)

wzory formularzy konkursowych i innych obowiązujących w nim dokumentów.

4.
Laureaci Konkursu oraz osoby i podmioty pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę Nagrody
Fundacji otrzymują możliwość nieodpłatnego skorzystania ze szkoleń, o których informacja podana
zostaje każdorazowo w aktualnym Regulaminie Konkursu.
5.
Osoby i podmioty, które nie zostały laureatami a zdobyły wysokie oceny Kapituły Nagrody
Fundacji zostają automatycznie rekomendowane do przyszłych edycji Konkursu na Nagrodę
Fundacji. Oznacza to zobowiązanie Zarządu do specjalnego, imiennego zaproszenia tychże do
udziału w Konkursie.
Rozdział XI
Kapituła Nagrody Fundacji
§ 22
1.
Kapituła Nagrody Fundacji, zwana dalej Kapitułą, składa się z minimum 3 i maksimum
7 Członków.
2.

Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.

3.
Zarząd Fundacji, na wniosek Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Przewodniczącego
Kapituły decyzją podjętą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4.
Przewodniczący Kapituły powołuje Pozostałych Członków Kapituły, po uprzednim uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezesa Zarządu, w formie decyzji pisemnej składanej Zarządowi Fundacji.
5.
Skład Kapituły jest doraźny i zależny od bieżącej tematyki działań podejmowanych przez
Fundację.
§ 23
6.
Do zadań Kapituły należy opiniowanie pod kątem merytorycznym wniosków
konkursowych, przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji w ramach Konkursu na Nagrodę Fundacji.
7.
Posiedzenia Kapituły odbywają się na wniosek Przewodniczącego Kapituły, nie później niż
w ciągu miesiąca od daty przedłożenia Kapitule przez Zarząd Fundacji wniosków konkursowych.

Rozdział XII
Majątek i dochody Fundacji
§ 24
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.001 (dwa tysiące jeden) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 25
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a)

darowizn, spadków, zapisów,

b)

dotacji i subwencji oraz grantów,

c)

zbiórek i imprez publicznych,

d)

majątku Fundacji,

e)

działalności gospodarczej.
§ 26

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
§ 27
1.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność
pożytku publicznego.
§ 28
W Fundacji zabrania się:
a)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
pracowników lub członków jej organów oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów
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”;

b)
przekazywania jej majątku na rzecz jej pracowników lub członków jej organów oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;
c)
wykorzystywania jej majątku na rzecz jej pracowników lub członków jej organów oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d)
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy Fundacji lub
członkowie jej organów oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział XIII
Połączenie z inną fundacją
§ 29
1. Fundacja może się połączyć 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. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Uchwała ta zyskuje moc prawną po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, która podejmuje decyzję
zwykłą większością głosów.
Rozdział XIV
Likwidacja Fundacji
§ 30
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej przez wszystkich
Członków Zarządu.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej innych fundacji
o zbliżonych celach.
Rozdział XV
Zmiana Statutu
§ 32
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po
uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Rady Fundacji.

