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Statut Fundacji Zaułek Krzysztofa Falkowskiego 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.  

2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Falkowskiego zwanego dalej 

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 listopada 2014 r.  

przez notariusza dr. hab. Pawła Czubika prowadzącego Kancelarię Notarialną  

w Krakowie przy ul. Lwowskiej nr 2A. 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Lanckorona. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.  Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

 

§ 4 

 

1. Fundacja może tworzyć odziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek 

i fundacji, związków, federacji, partnerstw. 

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr. 234 poz. 1536 ze zm.). 

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu 

społeczności. 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granica działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. 
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§ 5 

 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.  

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia dla osób aktywnie 

uczestniczących w organizowanych przez Fundację wydarzeniach. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji 

celów Fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji jest: 

1) upowszechnianie sztuki, jaką jest teatr plastyki, teatr formy, teatr maski, teatr 

pantomimy, teatr lalek, 

2) edukacja przez formy teatralne związane z podtrzymywaniem tradycji i legend 

z różnych regionów Polski, Europy i świata, 

3) popularyzacja nowych idei aktorskich i teatru plastyki i formy, teatru lalek, teatru 

maski, teatru pantomimy, 

4) upowszechnianie form teatralnych jako metody nauczania dzieci poprzez wartości 

przekazywane w spektaklach teatralnych, 

5) promowanie zajęć aktorskich i teatralnych w szkołach, 

6) upowszechnianie kultury teatralnej wśród różnych grup społecznych i wiekowych, 

7) wspieranie twórczości plastycznej i muzycznej, 

8) profilaktyka zdrowego stylu życia przez działania teatralne, 

9) upowszechnianie kultury dobrego wychowania przez formy teatralne, 

10) upowszechnianie i promocja działań teatralnych wśród dzieci niepełnosprawnych, 

11) krzewienie tolerancji religijnej przez działania teatralne, 

12) upowszechnianie i kreowanie właściwych postaw wobec uzależnień alkoholowych  

i narkotykowych przez działania teatralne, 

13) upowszechnianie działań teatralnych i wykorzystywanie teatru jako formy terapii  

dla osób wykluczonych społecznie, 

14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

16) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, 

17)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

18)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

19)  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

20)  turystyka i krajoznawstwo, 

21)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

23) promocja i organizacja wolontariatu, 

24) pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

25) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
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§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) organizowanie festiwali teatralnych, 

2) organizowanie widowisk, 

3) organizowanie warsztatów teatralnych, konkursów, 

4) organizowanie szkoleń przedstawiających teatr jako formę edukacji i terapii, 

5) promocję solistów lalkarzy i grup teatralnych, 

6) produkcję nagrań muzycznych, 

7) produkcję spektakli teatralnych, 

8) produkcję filmów, 

9) fundowanie stypendiów dla aktorów, muzyków, plastyków, 

10) organizowanie wystaw, koncertów, spektakli, szkoleń i wernisaży w kraju i za granicą, 

11) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla różnych grup 

wiekowych i społecznych w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, targów, forów, spotkań i innych 

form współpracy realizujących cele Fundacji, 

13) współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy, 

14) organizację i prowadzenie biur, placówek i ośrodków specjalistycznych, 

15) finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych, 

16) działania na rzecz  aktywizacji młodzieży, 

17) realizację innych działań służących realizacji celów Fundacji. 

 

§ 8 

 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób  

i instytucji zbieżną z jej celami. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwóch tysięcy 

złotych). 

 

 

§ 10 

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji osób prawnych, 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

e) odsetek bankowych, 

f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą, 

g) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, 

h) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 
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prowadzonych przez Fundację także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych, 

i) nawiązek sądowych, 

j) innych wpłat, 

k) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność 

statutową.  

3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych. 

 

 

Rozdział IV. Rodzaje Działalności Fundacji 

 

§11 

 

Fundacja prowadzi statutową działalność: 

a) nieodpłatną 

b) odpłatną 

oraz może prowadzić działalność: 

c) gospodarczą. 

 

§12 

 

Działalność statutowa jest określana przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

 

§13 

 

Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to: 

1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,  włączając komputery (77.33.Z), 

2. Wydawanie książek (58.11.Z) 

3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z) 

4. Wydawanie gazet (58.13.Z) 

5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) 

6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) 

8. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) 

9. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) 

10. Działalność portali internetowych (63.12.Z) 

11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z) 

12. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 

13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z) 

14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z) 

15. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(78.10.Z) 

16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

17. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z) 

18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 
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19. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (88.10.Z) 

21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z)  

22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z) 

23. Działalność bibliotek (91.01.A) 

24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z) 

25. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (59.12.Z) 

26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z) 

27. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z) 

28. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z) 

29. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 

30. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) 

31. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) 

32. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z) 

33. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z) 

34. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z) 

35. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(91.03.Z) 

36. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z) 

 

§14 

 

Działalność odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to: 

1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), 

2. Wydawanie książek (58.11.Z) 

3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z) 

4. Wydawanie gazet (58.13.Z) 

5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) 

6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) 

8. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) 

9. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) 

10. Działalność portali internetowych (63.12.Z) 

11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z) 

12. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 

13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z) 

14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z) 

15. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(78.10.Z) 

16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 
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17. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z) 

18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

19. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (88.10.Z) 

21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z)  

22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z) 

23. Działalność bibliotek (91.01.A) 

24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z) 

25. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (59.12.Z) 

26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z) 

27. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z) 

28. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z) 

29. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 

30. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) 

31. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) 

32. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z) 

33. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z) 

34. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z) 

35. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(91.03.Z) 

36. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z) 

 

§15 

 

Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody 

z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej. 

 

 

§16 

 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarcza zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów statutowych. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem realizacji celów statutowych Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo 

w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów 

zagranicznych na zasadach określonych w stosowanych przepisach. 

 

§17 

 

Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej. 
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§18 

 

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby 

prawne. 

2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej 

działalności gospodarczej. 

3. Zarząd Fundacji może tworzyć, prowadzić współprowadzić inne fundusze związane 

z rozwojem społecznym. 

4. Zarząd może podejmować decyzje odnośnie bycia przez Fundację podmiotem  

lub ośrodkiem grantodawczym, regrantingowym, pośredniczącym. 

5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i środki przeznaczone  

na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. 

6. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad. 

7. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 

8. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

 

Rozdział V Władze Fundacji 

 

§ 19 

 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem (organ obligatoryjny), 

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą (organ fakultatywny). 

 

Zarząd  

 

§ 20 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa, 

powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Radę przed upływem kadencji. 

5. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu po uzyskaniu pisemnej aprobaty 

Fundatora. 

7. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy 

poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza 

Fundator. 
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§ 21 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,  

b) realizacja celów statutowych,  

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,  

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

 

§ 22 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu.  

 

§ 23 

 

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

Rada  

 

§ 24 

 

 

1. Rada jest fakultatywnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję. 

3. 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. 

4. W przypadkach naruszenia celów, statutu i dobrego imienia Fundacji odwołanie 

członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie  

przez pozostałych członków Rady lub w szczególnych przypadkach decyzją 

Fundatora. 

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom 

Rady. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 
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7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

8. Fundacja może, ze względów rozwojowych nie posiadać Rady, oczekując jej 

ewentualnego utworzenia podczas istnienia Fundacji. 

 

§ 25 

 

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

§ 26 

 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady w terminie 3 dni przed zebraniem, 

z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 27 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

4. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją  

lub o likwidacji Fundacji. 

6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów lub Zarząd, 

7. wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń  

i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei 

lub celów Fundacji. 

 

 

§ 28 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

§29 

 

1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych  

przez Radę Fundatorów. 

2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie. 

3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 
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działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi 

wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji. 

 

 

Sposób reprezentacji  

 

§ 30 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 5000 zł (pięciu tysięcy złotych) 

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§31 

 

1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu. 

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast 

poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze. 

 

§32 

 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały po pisemnym zaaprobowaniu przez Fundatora. 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe  

 

§ 32 

 

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 mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania po pisemnym zaaprobowaniu przez Fundatora. 

 

§ 33 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona  

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośnie. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
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§ 34 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tekstu jednolitego statutu przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.  

 


