Statut
Fundacji na rzecz animacji i upowszechniania kultury, sztuki i oświaty
Ars Sudetica
Motto: Kultura jest duszą Europy (Culture is the soul of Europe, dr Benno Risch, Secretary General
of EuroArt)
Misją Fundacji jest pielęgnowanie, rozwijanie i kreowanie bogatego dziedzictwa kulturowego,
kulturalnego i artystycznego regionu sudeckiego, w szczególności ochrona i promocja historycznych
tradycji kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie, poprzez upowszechnianie wartościowych zjawisk
artystycznych, inspirowanie działalności twórczej oraz ekspresję sztuki w przestrzeni publicznej.
Wizją Fundacji jest twórcze i trwałe włączenie dziedzictwa kulturalnego regionu Sudetów w główne
nurty unikalnej, europejskiej tożsamości kulturowej, co stanie się gwarantem ogólnoeuropejskiej
rozpoznawalności twórczości sudeckiej.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest miasto Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie.
§ 3.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 5.
Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.
§ 6.
1. Fundacja może tworzyć i prowadzić placówki podległe Fundacji, a także przystępować do
spółek lub łączyć się z inną fundacją o zbliżonym zakresie działań.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, jest przeznaczony na
realizację celów statutowych Fundacji.

§ 7.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.

2. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania Odznak
Honorowych, Nagród i Wyróżnień.
Rozdział II
Cele i zasady działalności statutowej
§ 8.
Celami Fundacji są:
1) kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, w szczególności pielęgnowanie i
promowanie bogatego dziedzictwa artystycznego regionu sudeckiego,
2) wspieranie i promocja odważnej i odpowiedzialnej twórczości, a także inicjowanie i
aktywizacja wartościowych procesów twórczych,
3) wspieranie i propagowanie twórczości zaangażowanej, osadzonej w kulturze regionu
sudeckiego,
4) kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych we współdziałaniu z instytucjami
kultury oraz artystami, edukatorami i menedżerami,
5) prowadzenie szeroko pojętej edukacji społecznej poprzez kulturę i sztukę, w
szczególności prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej wśród dzieci i młodzieży,
w tym wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych lub marginalizowanych,
6) wspieranie i animowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, instytucji społecznych i
publicznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa
narodowego oraz promocji kultury sudeckiej w kraju i za granicą,
7) promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, inspirowanie działalności w
dziedzinie kultury i sztuki w środowisku lokalnym,
8) szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Szklarska Poręba i jego środowiska twórczego
w kraju i za granicą, a w szczególności ochrona, wspieranie i promowanie tradycji kolonii
artystycznej w Szklarskiej Porębie,
9) podejmowanie działań na rzecz integracji różnych środowisk twórczych oraz inicjowanie i
koordynowanie współpracy transgranicznej w zakresie kultury i sztuki,
10) promocja, inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju
społeczności lokalnej, jej miejsca we Wspólnocie Europejskiej i integracji z nią,
11) edukacja kulturalna, rozwijanie twórczości, uzdolnień i zainteresowań artystycznych;
aktywizacja twórczości,
12) promocja i organizacja wolontariatu,
13) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji oraz
wypoczynku,
14) podejmowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji,
15) podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
16) współpraca transgraniczna w zakresie kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności Sudeckiego Centrum Kultury i
Sztuki,
2) organizowanie wystaw i wernisaży, festiwali, festynów, jarmarków, targów, aukcji,
koncertów, happeningów, plenerów oraz innych imprez kulturalno-rozrywkowych i
edukacyjno-oświatowych,
3) organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych,
4) organizowanie warsztatów, świetlic, klubów, turnusów zajęciowo-wypoczynkowych dla
dzieci i młodzieży, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i
marginalizowanych,

5) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu
lokalnego oraz organizacjami pozarządowymi,
6) współpracę międzynarodową z organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się
problematyką kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji,
7) działalność wydawniczo-edytorską oraz organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży,
wykładów z zakresu kulturalno-oświatowego, a także organizowanie sympozjów,
seminariów, kongresów, wykładów i odczytów,
8) prowadzenie kampanii społecznych za pośrednictwem dostępnych mediów,
9) organizowanie konkursów twórczości artystycznej i rękodzielniczej,
10) prowadzenie doradztwa i konsultacji,
11) podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków wykorzystywanych do
realizacji celów Fundacji,
12) organizowanie wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.
§ 10.
Fundacja, dla realizacji celów statutowych, może:
1) wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z zakresem działalności Fundacji,
2) powoływać zakłady lub inne jednostki organizacyjne.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatora w kwocie
pieniężnej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), środki trwałe wymienione w akcie
fundacyjnym, a także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości
oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundacja przeznacza z jej majątku na prowadzenie działalności gospodarczej środki pieniężne
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąca złotych).
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
2) subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji państwowych
oraz osób prawnych,
3) środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych
organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz po uzyskaniu zezwoleń wymaganych
przepisami prawa,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, z innych aktywów oraz praw
majątkowych, w szczególności papierów wartościowych oraz innych instrumentów
finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
5) odsetek od depozytów bankowych,
6) dochodów z odpłatnej statutowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 13.
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych oraz w środkach
trwałych.

2. Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 12, mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W sprawach przyjmowania darowizn oraz spadkobrania przewidziane przepisami prawa
oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji składa Zarząd.
§ 14.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w
stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy lub członkowie organów Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo 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).
2. Żaden składnik majątku Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków
organów Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w
stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów
Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od
Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich bądź
podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy
lub ich osoby bliskie.
§ 15.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, wtedy gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.
Organami Fundacji są:
1) Zarząd,
2) Rada.
Oddział I
Zarząd
§ 17.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, który także wyznacza Prezesa i Wiceprezesa lub
Wiceprezesów Zarządu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały
podejmowanej większością 2/3 głosów w obecności wszystkich jej członków. Z wnioskiem o
powołanie albo odwołanie członka lub członków Zarządu może wystąpić Fundator lub co
najmniej połowa składu Zarządu albo Rady.
4. Wobec członków pierwszego składu Zarządu przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Członkowstwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej wobec
Rady, odwołania lub prawomocnego skazania za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także w przypadku pozbawienia praw
publicznych albo ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
4) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wykonywanie sprawowanej funkcji.
§ 18.
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych przez Fundację
jednostkach organizacyjnych.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją lub jej jednostką organizacyjną w stosunku
pracy.
3. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie lub jednostce organizacyjnej
Fundacji wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwałą Rada
Fundacji.
§ 19.
1. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów
Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także
osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, jak również osoba pozbawiona praw publicznych.
§ 20.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji.
§ 21.
1. Zarząd kieruje działalnością oraz prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a także reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) opracowanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,
2) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
3) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów,
5) uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych,
Nagród i Wyróżnień,
6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w zakresie
działalności statutowej oraz odpłatnej działalności gospodarczej,
7) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
8) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub innych osób prawnych,
9) występowanie do Rady z wnioskami o zwołanie jej posiedzenia, wprowadzenie zmian
w statucie Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji,
10) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych podległych Fundacji,
zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych, a także powoływanie i odwoływanie
ich kierownictwa tych jednostek,
11) przyznawanie wyróżnień, nagród, odznak honorowych osobom zasłużonym dla
Fundacji,

12) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów mocą niniejszego statutu.
§ 22.
1. Fundację reprezentuje, z zastrzeżeniem ust. 2, każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Współdziałanie dwóch członków Zarządu wymagane jest w sprawach:
1) związanych z rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania powyżej
100 000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych),
2) w przypadku świadczeń okresowych trwających dłużej niż jeden rok – gdy wartość
tych świadczeń za jeden rok przekroczy kwotę wskazaną w pkt 1,
3) w przypadku świadczeń okresowych trwających nie dłużej niż jeden rok – gdy wartość
tych świadczeń za cały okres ich trwania przekroczy kwotę wskazaną w pkt 1.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 23.
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny
członek Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków
Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach
nadzwyczajnych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których
mowa w zdaniu 1.
Szczegółowy tryb i zasady procedowania mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd
regulaminie.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24.
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.
2. Głosowania Zarządu są jawne.
3. Uchwały są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
Oddział II
Rada
§ 25.
1. Rada jest organem stanowiącym i opiniodawczym, a także sprawuje stałą kontrolę nad
działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Kolejnych członków Rady – w miejsce
osób, których członkowstwo w Radzie wygasło albo w celu poszerzenia składu Rady –
powołuje w drodze uchwały Rada.
§ 26.
1. Członek Rady nie może pozostawać w stosunku pracy z Fundacją lub pełnić funkcji w
Zarządzie.
2. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnienie, spowinowaceni, pozostawać w stosunku
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
3. W razie powołania członka Rady w skład Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku
pracy z Fundacją – jego członkowstwo w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas
pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy z Fundacją.

4. W przypadku zawieszenia członkowstwa w Radzie z powodów, o których mowa w ust. 3,
Rada może w miejsce zawieszonego w prawach członka powołać w drodze uchwały członka
tymczasowego odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub pozostawania w
stosunku pracy przez zawieszonego w prawach członka Rady. W przypadku upływu kadencji
zawieszonego w prawach członka Rady, jego członkowstwo w Radzie wygasa.
§ 27.
1. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także
osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, jak również osoba pozbawiona praw publicznych.
2. Członkowstwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej wobec Rady,
odwołania lub prawomocnego skazania za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także w przypadku pozbawienia praw
publicznych albo ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
§ 28.
1. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały z powodu:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,
2) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
4) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wykonywanie sprawowanej funkcji.
2. Z inicjatywą odwołania członka Rady może wystąpić Fundator, Zarząd lub co najmniej 1/3
składu Rady.
§ 29.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Rady.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 ze zm.).
§ 30.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu,
Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia wszystkich jej członków
w terminie nie krótszym niż czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia w
sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący
albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w statucie, uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos
członka Rady prowadzącego posiedzenie.
6. Szczegółowy tryb i zasady procedowania mogą zostać określone w uchwalony przez Radę
regulaminie.

7. W posiedzeniach Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym Fundator oraz członkowie
Zarządu.
§ 31.
Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może
jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych.
§ 32.
1. W ramach sprawowanej funkcji kontrolnej Rada jest w szczególności upoważniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
2. Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania
udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
§ 33.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2
7) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji,
8) uchwalanie na wniosek Zarządu zmian statutu,
9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
10) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
11) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady w niniejszym statucie.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
Oddział I
Zmiany statutu
§34.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja zastała
ustanowiona.
Oddział II
Połączenie z inną fundacją
§ 35.
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.

§ 36.
Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje na wniosek Fundatora lub Zarządu Rada w
drodze jednomyślnej uchwały wszystkich swoich członków.
Oddział III
Likwidacja Fundacji
§ 37.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
§ 38.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Fundatora lub Zarządu Rada w drodze
jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich swoich członków.
§ 39.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone w drodze uchwały
Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Oddział IV
Nadzór nad działalnością fundacji
§ 40.
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze zm.) sprawują ministrowie właściwi do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz sportu i turystyki.

