STAT UT
FU N DAC JI K O LEJ OWEJ
„S T A C J A L U B S K O/S O M M E R F E L D''
po poprawkach z 2 listopada 2015 r.
(tekst jednolity)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Fundacja Kolejowa „Stacja Lubsko/Sommerfeld”, zwana dalej Fundacją,
działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.
(Dz. U. Nr 21, poz. 97, tekst jedn. z dnia 17 maja 1991 r., Dz. U. Nr 46, poz.
203) o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja może
używać skróconej nazwy: Fundacja „Stacja Lubsko/Sommerfeld” a w
działaniach za granicą w innych, tłumaczonych na dany język nazwą.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Kotowskiego zwanego dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Annę
Gilewską-Kozubek w kancelarii notarialnej w Skoczowie, ul. Kościelna 1, w dniu
16.10.2014 r. Repertorium A numer 1153/2014.
4. Fundator na podstawie art. 5 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustala
i nadaje niniejszy Statut.

Art. 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubsko a terenem działania Rzeczpospolita
Polska przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów,
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki
organizacyjne.
3. Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz swojego
logotypu podlegającego ochronie prawnej.
7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, wyróżnienia, nagrody,
medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do
realizacji jej celów.
Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji

Art. 3.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć

tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
f. odsetek bankowych,
g. innych źródeł,
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Dochody pochodzace z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.
6. Fundacja prowadzi działaność społecznie użyteczną. Podlega ona
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym.
7. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze
swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty. Dopuszcza
się – m.in. - wyłożenie czy też wywieszenie sprawozdań w siedzibie Fundacji
oraz publikację w internecie.
8. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne sporządza się w formie pisemnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje on za okres roku
kalendarzowego. Składa się je każdego roku z działalności za rok poprzedni
ministrowi właściwemu - Art. 2 pkt. 4 niniejszego Statutu.
9. Sprawozdania są sporządzane i podpisywane przez Zarząd Fundacji.
10. Fundacja może korzystać z pomocy wolontariuszy. Wykonywanie świadczeń
przez wolontariuszy na rzecz Fundacji jest potwierdzane pisemnym
porozumieniem zawieranym pomiędzy Fundacją a wolontariuszem. Do
porozumień tych stosuje się postanowienia ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 ze zm.) oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
11. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
12. Zabrania się:
a)udzielania
pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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 majątku na rzecz ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników 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
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Art. 4
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział III. Cele Fundacji
Art. 5.
1. Celami Fundacji są:
a) Ochrona, renowacja, utrzymanie i zachowanie oraz zagospodarowywanie
zabytkowych obiektów kolejowych oraz dziedzictwa postindustrialnego i
kulturowego związanego z koleją, w tym: urządzeń, taboru, linii kolejowych,
bocznic, budynków i wszelkich pamiątek związanych z historią transportu
szynowego na cele turystyczne, społeczne i kulturalne oraz innych zabytków
związanych z historią a mających związek z historią lokalną i historią kolei i
transportem szynowym na Łużycach, woj. Lubuskim i na pograniczu polskoniemieckim lub mu towarzyszących.
b) Edukacja społeczeństwa o korzyściach wynikających z tego rodzaju
transportu, również na polu kultury, sztuki, historii i ekologii.
c) Promocja polskiej myśli technicznej związanej z transportem
kolejowym/szynowym.
d) Pielęgnowanie tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu
związanego z kolejnictwem i transportem szynowym.
e) Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji wojskowej w
kolejnictwie oraz tradycji jednostek Wojska Polskiego i innych formacji
wojskowych/militarnych wykorzystujących kolej, nie tylko polskich.
f) Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i
wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej
działalności we własnym zakresie.
g) Prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających
do ochrony zabytków kolejnictwa i transportu szynowego.
h) Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie
materiałów służących propagowaniu historii kolei i transportu szynowego.
i) Konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei/transportu
szynowego oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i
urządzeń kolejowych.
j) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie
modelarstwa kolejowego oraz wspieranie go, rozwijanie i propagowanie
zainteresowań modelarstwem kolejowym.
k) Propagowanie, promowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona
środowiska, a w szczególności promowanie kolei i transportu szynowego jako

przyjaznego środowisku naturalnemu i jako ekologicznego środka transportu;
l) Organizowanie, propagowanie, promowanie i prowadzenie turystyki
kolejowej oraz historii i kultury regionu;
m) Wspieranie, promowanie rozwiązań związanych z rozwojem kolei oraz
biznesu z branży transportu szynowego i okołoszynowego a służącemu mu.
n) Promowanie i działanie na rzecz współpracy z innymi organizacjami i
grupami pro kolejowymi mającymi wspólne z nami cele w Polsce i na świecie,
w tym z Unii Europejskiej;
o) Aktywizacja i włączenie w działania również młodzieży wykluczonej, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz mieszkańców na rzecz kolei i transportu
szynowego oraz rozwoju lokalnego i rynku pracy w regionie;
p) Pomoc merytoryczna, rzeczowa lub/i finansowa innym organizacjom
działającym na podobnych polach i mających podobne cele;
r) Działalność na rzecz społeczności lokalnej, w tym pielęgnowanie historii i
tradycji; pobudzanie aktywności obywatelskiej i zasad demokracji,
przedsiębiorczości i biznesu oraz rozwój lokalny, społeczny i kulturalny Lubska i
regionu;
s) współpraca młodzieży w tym międzynarodowa i działania mające na celu
udział młodzieży w realizacji celów Fundacji;
2. Fundacja swoje cele będzie realizować poprzez:
a) współpracę ze spółkami grupy Polskie Koleje Państwowe SA oraz innymi
spółkami kolejowymi o charakterze publicznym i niepublicznym, operatorami i
przewoźnikami kolejowymi i firmami zajmującymi się produkcją urządzeń i/lub
taboru kolejowego/szynowego, firmami przewozowymi i transportowymi;
organami administracji państwowej i samorządowej, Wojskiem Polskim,
muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i grupami, szkołami, o
podobnych celach działalności oraz z mediami branżowymi;
b) organizowanie, uczestnictwo i finansowanie różnych szkoleń, konferencji,
działalności wydawniczej i medialnej, popularyzatorskiej zgodnej z celami
Fundacji;
c) inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków i
działań popularyzatorskich dot. transportu szynowego i obiektów zabytkowych;
d) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz
biznesowych zgodnych z celami Fundacji;
e) możliwość udzielania pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub
organizacyjnej różnym podmiotom i jednostkom w tym własnym,
przyczyniającym się do realizacji celów statutowych;
f) organizowanie spotkań sympozjów, wykładów, wystaw, spotkań, imprez,
eventów, happeningów; organizacja skansenów, muzeów, izb oraz innych
ośrodków potrzebnych do realizacji celów statutowych;
g) współpraca z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami w celu
realizacji zadań statutowych Fundacji, w tym zagranicznymi;
h) tworzenie produktów turystycznych, szczególnie związanych z turystyką
kolejową i jej promocją oraz popularyzacją;
i) pozyskiwanie eksponatów muzealnych oraz wszelkich pamiątek związanych z
kolejami i transportem szynowym oraz historią lokalną Łużyc, Lubska i
pogranicza polsko-niemieckiego zgodnych z celami Fundacji;

j) organizowanie przedsięwzięć na polu artystycznym, sportowym,
turystycznym, promocyjnym, ekologii, społecznym, przedsiębiorczości itd.
zgodnie z celami statutowymi;
k) wszelkie inne działania i inicjatywy nie wymienione w statucie a realizujące
cele statutowe Fundacji;
3. Cele statutowe są finansowane z funduszu założycielskiego i dochodów jakie
będzie on przynosił oraz z działalności gospodarczej i innej działalności
przewidzianej prawem.
Rozdział IV. Władze Fundacji
Art. 6.
1. Władzami Fundacji są:
a) Fundator Fundacji zwany dalej Fundatorem;
b) Rada Fundacji zwana dalej Radą;
c) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem;
Fundator
Art. 7.
1. Do kompetencji Fundatora należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz
udzielanie członkom tych organów absolutorium z działalności;
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań
Fundacji;
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator
podejmuje uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub
samodzielnie.
3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku
kompetencje Fundatora, poza prawem powoływania i odwoływania
członków Rady Fundacji, przejmuje Rada Fundacji powołana przez
Fundatora.
4. W przypadku braku Rady Fundacji wszelkie jej kompetencje nadzorcze i
kontrolne wykonuje Fundator.
5. Fundator nie może łączyć członkostwa w Zarządzie z funkcją nadzorczą.
6. W przypadku powołania Rady Fundacji jej Przewodniczącym zostaje
Fundator.

1.
2.
3.
4.
1.

Rada Fundacji
Art. 8.
Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji
mogą być w dowolnym czasie odwołani.
Rada Fundacji jest powoływana na trzyletnią kadencje. Istnieje
możliwość niegraniczonego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
Nie można łączyć funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji.
Art. 9.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji,
zwanego dalej Przewodniczącym ale tylko w wypadku, kiedy Fundator

jest członkiem Zarządu Fundacji lub w wypadku jego śmierci czy
ubezwłasnowolnienia.
2. Fundator z chwilą rezygnacji lub ustąpienia z funkcji członka Zarządu
automatycznie staje się Przewodniczącym Rady Fundacji jeśli istnieje
Rada Fundacji.
3. W razie śmierci lub ubezwłasnowolnienia Fundatora albo z powodu jego
długotrwałej niezdolności do samodzielnego działania, Rada Fundacji
sama powołuje członków na nową kadencję i wybiera sobie
Przewodniczącego spośród siebie. Przewodniczący Rady przejmuje
kompetencje Fundatora do chwili ustania przeszkód w jego wykonywaniu
przez Fundatora lub w razie śmierci Fundatora, przejmuje jego
kompetencje celem kontynuacji działalności lub likwidacji fundacji.
4. Rada Fundacji może powołać organ doradczy w postaci Rady
Programowej. Regulamin działania Rady Programowej ustalający jej
zasady działania, skład, okres na jaki została powołana itd. nadaje Rada
Fundacji.
Art. 10.
1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego
członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji bądź
Fundatora.
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno
jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu jak i
Fundator.
Art. 11.
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy
jej członków.
2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Art. 12.
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych jednostek
organizacyjnych;
 prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;
 badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie
sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;
 rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji;
 zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród dla członków Zarządu
Fundacji;
 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 opiniowanie wieloletnich i rocznych programów, projektów i działań
Fundacji;
 wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji;
 przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione
do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych
Fundacji;
 reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych

powodów;
 wytyczanie głównych kierunków rozwoju i działania Fundacji;
Art. 13.
1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego
Rady;
 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 śmierci członka Rady;
 powołania do Zarządu Fundacji;
 odwołania ze składu Rady na podst. Art. 7 pkt.1. ;
Art. 14.
1. Z wyjątkiem przewidzianym w pkt.2, członkowie Rady Fundacji i Fundator
pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
2. Członkowie Rady Fundacji lub Fundator mogą otrzymywać z tytułu pełnienia
funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych poniesionych kosztów w wysokości
nie wyższej niż wynosi minimalna płaca przyjetą przez Radę Ministrów w
ostatnim danym okresie uchwalonym przez Radę Ministrów i podaną w
odpowiedniej ustawie lub rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .
Zarząd
Art. 15.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora w
drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundacji, Fundator
wskazuje Prezesa Zarządu.
Art. 16.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- realizacja celów statutowych,
- sporządzanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań;
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
- zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
- składanie wniosku do Fundatora lub Rady Fundacji o zmianę statutu;
- wnioskowanie do Fundatora lub Rady Fundacji o połączenie i likwidację
Fundacji;
- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
- ustala regulamin Biura Fundacji;
- tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;
- powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
- ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników, wolontariuszy Fundacji;
Art. 17.
1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla
kompetencji Fundatora lub/i Rady Fundacji, w tym reprezentuje na zewnątrz
Fundację.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy jego składu, nie mniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy
równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
4. Zarząd może powoływać, jako swoje ciało doradcze Zespół Programowy,
złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji lub inne ciała doradcze w
związku z wykonywaniem określonych projektów czy programów w celu
realizacji celów Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
Art. 18.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
- złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub Rady Fundacji;
- utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
- śmierci członka Zarządu;
- odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji;
Rozdział V. Sposób reprezentacji
Art. 19.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział VI. Działalność gospodarcza
Art. 20.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich formach
przewidzianych prawem na terenie Polski i za granicą, w tym we własnym
imieniu oraz poprzez inny udział w przedsięwzięciach gospodarczych w
rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Na cele działalności gospodarczej przeznacza się z funduszu założycielskiego
fundusz operacyjny w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych).
3. Działalność gospodarcza w szczególności może polegać na:
- działalność organizatorów turystyki (PKD: 79-12-Z);
- działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD: 79-90-B);
- działalność agencji reklamowych (PKD: 73-11-Z);
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58-14-Z);
- wydawanie gazet (PKD: 58-13-Z);
- pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58-19-Z);
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet (PKD: 47-91-Z);
- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD: 47-61-Z);
- artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD: 90-03-Z);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
85-59-B);
- naprawie i konserwacji maszyn (PKD: 33-12-Z);
- prowadzeniu działalności muzealnej (PKD: 91-02-Z);
- świadczenie usług doradczych i konsultingowych (PKD: 70-22-Z);

- świadczenie usług lobbingowych (PKD: 70-21-Z);
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD
68-20-Z);
4. Fundacja może także prowadzić wszelką inną nie ujętą powyżej działalność
gospodarczą dopuszczoną przez prawo.
5. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczane na realizację celów
statutowych Fundacji.
6. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. Zarząd Fundacji może
jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać dyrektora, któremu
zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej . Powołany dyrektor działa na podstawie
pełnomocnictw Zarządu Fundacji.
7. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze
statutu.
Art. 21.
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa
handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków
pieniężnych na realizację celów Fundacji.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
Art. 22.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje uchwałą Fundator lub w przypadku jego
śmierci lub ubezwłasnowolnienia uchwałą Rada Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim ale mogą zostać one rozszerzone.
2. W przypadku gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego uchwała o
zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
5. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Fundator
a w przypadku jego śmierci lub ubezwłasnowolnienia stosowną uchwałą Rada
Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Może także zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie uchwały
Fundatora lub w przypadku jego śmierci czy ubezwłasnowolnienia przez
uchwałę Rady Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. O likwidacji Fundacji Fundator lub Rada Fundacji zawiadamia ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze uchwały po uprzednim
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
9. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Fundatora lub w przypadku jego śmierci lub

ubezwłasnowolnienia, uchwałą Rady Fundacji na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
Art. 23.
1. Statut został sporzadzony w 4 -rech jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie
postanowienia Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity Dz.
U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie
obowiązujące przepisy prawa dot. działalności fundacji.

Tekst Statutu potwierdza Robert Kotowski - Fundator.
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