STATUT FUNDACJI „GROM- SPEŁNIAMY MARZENIA”

§1
1. Fundacja „GROM - Spełniamy Marzenia” zwana dalej Fundacją ustanowiona została
przez Ewelinę Wioletę Bator i Grzegorza Mariusza Chmielewskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym w kancelarii notarialnej BOŻENA DROŻDŻAŁ NOTARIUSZ w Elblągu za numerem
repertorium A nr: 1517/2016
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym
profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w
wybranych językach obcych.
6. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
7. Siedzibą Fundacji jest Kamiennik Wielki 62, 82-316 gmina Milejewo.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
9. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na
podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie
określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie
wolontariatu.
10. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
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§3
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
I. CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. Pomoc i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
3. Działalność charytatywna.
4. Promocja i organizacja wolontariatu.
5. Kultura, nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, promowanie idei integracji europejskiej, praca na rzecz świadomego i
efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
7. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy, wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, świadczenie usług
konsultingowych i eksperckich w szczególności w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z
dotacji unijnych i krajowych.
8. Działanie na rzecz społecznej i gospodarczej integracji z krajami z poza Unii Europejskiej,
promowanie współpracy międzynarodowej.
9. Ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, odtwarzanie historycznych
walorów.

II. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1.

Pomoc i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. Spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci zgodnie z ideą
niesienia w życie chorego nadziei, siły i radości.
b. Organizacje spotkań integracyjnych dzieci, ich opiekunów i osób pomagających
dzieciom;
c. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci,
ochrony i promocji zdrowia;
d. Organizowanie i prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych;
e. Pomoc rzeczową i finansową dla osób niepełnosprawnych;
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f.

Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych dla osób
niepełnosprawnych.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a. Organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych.
b. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
c. Spełnianie marzeń osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zarówno dorosłych jak i dzieci,
osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
d. Działanie na rzecz współpracy międzypokoleniowej, integracja osób starszych z młodzieżą
poprzez realizowanie wspólnych projektów.
e. Organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń, dla osób starszych, samotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
f.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci
i młodzieży.

g. Wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży z terenów wiejskich.
h. Organizowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych oraz
osób starszych przystosowanymi do tego celu pojazdami typu „Kamper”.
i.

Tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

j.

Profilaktykę patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk, brutalizacji życia i przestępczości.

3. Działalność charytatywną:

a. Organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych.
b. Pomoc rzeczową i finansową.
c. Organizowanie kwest pieniężnych.
d. Organizowanie zbiórek w kraju i za granicą.
e. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
f.

Organizowanie festiwali, festynów, koncertów konkursów oraz innych imprez publicznych.
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4. Promocję i organizację wolontariatu:
a. Organizowanie i współorganizowanie wolontariatu.
b. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
c. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla
wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu.

5. Kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie:
a. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej.
b. Organizowanie festiwali, festynów, koncertów, konkursów, wystaw, projekcji, targów, zlotów
oraz innych wydarzeń.
c. Przyznawanie stypendiów.
d. Organizowanie wyjazdów i wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk.
e. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk, staży indywidualnych i innych form
edukacyjnych w Polsce i innych krajach w zakresie związanym z celami Fundacji.
f.

Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych.

g. Organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń itp.
h.

Organizowanie wyjazdów i wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk.

i.

Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk, staży indywidualnych i innych form
edukacyjnych w Polsce i innych krajach w zakresie związanym z celami Fundacji.

j.

Promowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

k. Organizowanie imprez sportowych, zawodów, promowanie zdrowej rywalizacji i
konkurencji.
l.

Promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień.

m. Działalność wspomagającą rozwój innowacyjności i nowych technologii oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań́ .
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6.

Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, promowanie idei integracji europejskiej, praca na rzecz świadomego i
efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej:

a. Działalność wydawnicza zarówno w języku polski i angielskim.
b. Promocja i popularyzacja demokratycznych idei obywatelskich.
c. Organizacja i użytkowanie środków masowego przekazu.
d. Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji samorządowych,
młodzieży, szkół i ośrodków edukacyjnych, organizacji pozarządowych.
e. Organizowanie imprez, konferencji, szkoleń, wystaw, akcji reklamowych i propagandowych
koncertów.
f.

Wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucji
realizujących cele statutowe.

g. Współpracę międzynarodowa, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
na rzecz aktywnego obywatelstwa dla Europy.
h. Tworzenie płaszczyzny swobodnej wypowiedzi dla osób z różnych środowisk w zakresie
integracji europejskiej.
i.

Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym,
gospodarczym, mającym na celu wspierani procesów integracji i edukacji europejskiej.

j.

Rozpowszechnianie informacji o Europie, instytucjach europejskich, integracji europejskiej,
krajach członkowskich Unii Europejskiej i Rady Europy.

k. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, obronę praw człowieka i pokój.
l.

Przygotowanie młodzieży do życia w nowej, zintegrowanej Europie; propagowanie wiedzy na
temat wspólnego dziedzictwa kulturowego.

m. Promocja polskiej kultury i regionu za granicą, kultury europejskiej i innych kontynentów w
Polsce oraz dialogu międzykulturowego.

7. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
świadczenie usług konsultingowych i eksperckich w szczególności w zakresie pozyskiwania i
rozliczania środków z dotacji unijnych i krajowych:

a. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań́ technicznych w praktyce gospodarczej.
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b. Gromadzenie i udostępnianie informacji o najnowszych regulacjach prawnych,
organizacyjnych oraz doświadczeniach innych regionów i krajów w zakresie integracji
europejskiej.
c. Prowadzenie stałych, czasowych i mobilnych punktów doradczych i konsultingowych.
d. Współpraca z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami celem
popularyzacji i promocji funduszy unijnych.
e. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw, pokazów, odczytów
poświęconych wybranym kwestiom z zakresu integracji europejskiej, stosunków
międzynarodowych, działalności Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej.
f. Reprezentowanie interesów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw z krajów Unii
Europejskiej i krajów partnerskich, promocje współpracy międzynarodowej, handlu i
integracji.
g. Organizowanie misji gospodarczych i forów.
h. Nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
i. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej .
j. Rozpowszechnianie i podnoszenie poziomu znajomości języków państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.
k. Edukacje w zakresie pozyskiwania funduszy i środków europejskich.
l. Pomoc osobom fizycznym, prawnym, podmiotom publicznym, organizacjom pozarządowym i
innym w ubieganiu się o dofinansowania zarówno unijne jak i krajowe, w szczególności
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, wniosków i biznesplanów.
m. Pomoc osobom fizycznym, prawnym, podmiotom publicznym, organizacjom pozarządowym i
innym z krajów z poza Unii Europejskiej w ubieganiu się o środki unijne i inne.
n. Pomoc osobom bezrobotnym w pozyskiwaniu funduszy na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej.
o. Pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności i przekwalifikowaniu osób zagrożonych
wykluczeniem.
p. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektów dofinansowanych, rozliczaniu otrzymanych
środków zgodnie z obowiązującym prawem.
q. Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej w zakresie aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie samorządów oraz zakresu bieżącej działalności organizacji Unii Europejskiej
oraz innych struktur samorządowych w krajach europejskich i partnerskich.

8.

Działanie na rzecz społecznej i gospodarczej integracji z krajami z poza Unii Europejskiej,
promowanie współpracy międzynarodowej:
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a. Reprezentowanie interesów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw promocję
współpracy międzynarodowej i handlu.
b. Organizowanie misji gospodarczych i forów.
c. Nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
d. Pomoc osobom fizycznym, prawnym, podmiotom publicznym, organizacjom pozarządowym i
innym w ubieganiu się o dofinansowania.
e. Współpracę z delegaturami unijnymi i placówkami dyplomatycznymi w innych krajach, (w
szczególności na Ukrainie i w Turcji) celem promocji współpracy międzynarodowej,
integracji, szerzenia pokoju i wartości demokratycznych.
f. Promocja i popularyzacja demokratycznych idei obywatelskich.
g. Organizowanie imprez, konferencji, szkoleń, wystaw, akcji reklamowych i propagandowych
koncertów.
h. Wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucji w innych
krajach, mających cele zbieżne z celami fundacji.
i. Współpracę międzynarodową, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j. Tworzenie płaszczyzny swobodnej wypowiedzi dla osób z różnych środowisk w zakresie
integracji europejskiej.
k. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, ekonomicznym,
gospodarczym, mającym na celu wspierani procesów integracji i edukacji europejskiej;
l. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, obronę praw człowieka i pokój;
m. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.
n. Działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych.

9. Ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, odtwarzanie historycznych
walorów:

a. Ochrona środowiska naturalnego regionu w szczególności Obszaru Zalewu Wiślanego oraz
obszarów należących do sieci „Natura 2000”.
b. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
c. Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
d. Współpracę̨ z organizacjami i instytucjami proekologicznymi.
e. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów.
f. Wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym.
g. Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony
ginących gatunków ryb i ich restytucji.
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h. Upowszechnianie sportów wodnych, wędkarstwa, organizowanie imprez i zawodów.
i. Działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
architektonicznego.
j. Działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
k. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń́ w ramach zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
l. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa i obszarów zależnych od
rybactwa.
m. Aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od
rybactwa.
n. Ochrona środowiska w obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania ich atrakcyjności;
wspieranie działań́ na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji.
o. Podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
p. Promocja i stymulowanie działań́ w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie
kultury w oparciu o lokalne zasoby.
q. Budowanie i promocja wizerunku regionu.
r. Ochrona i pomoc zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz przebywającym w
schroniskach, przytuliskach, domach tymczasowych i hotelach dla zwierząt jak i również̇
osobom fizycznym pomagającym zwierzętom.
s. Szerzenie edukacji w zakresie praw zwierząt, godnego ich traktowania we współpracy z
jednostkami edukacyjnymi i władzami oświatowymi, lecznicami weterynaryjnymi i
organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji zarówno w kraju jak i za
granicą.
11. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji
12. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne instytucji, których zadaniem jest prowadzenie
działalności, o której mowa w § 3 pkt I.
13. Wspieranie darami rzeczowymi placówek innych instytucji pożytku publicznego, nie wymienionych w
§3 pkt I.
14. Propagowanie założeń Fundacji.
15. Tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
16. Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych.
17. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą.
18. Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych
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z działalnością Fundacji i jej celami.
19. Organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej, filmowej i multimedialnej w
zakresie określonym w celach Fundacji.
20. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami
pozarządowymi a szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w
zakresie objętym celem, fundacji.

§4
MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów - Ewelinę Wioletę Bator i
Grzegorza Mariusza Chmielewskiego o łącznej wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) na który
poszczególni fundatorzy wnieśli następujące kwoty:
a. Ewelina Bator – 1 000,00 zł. z czego całość przeznaczona zostanie na działalność statutową
b. Grzegorz Chmielewski – 1 000,00 zł. z czego całość przeznaczona zostanie na działalność statutową.
2. Majątek Fundacji pochodzi z następujących źródeł:
a. Darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób
fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
b. Odsetek bankowych od posiadanego kapitału.
c. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
d. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. Dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
f. Z aukcji internetowych.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
spadku przewyższa długi spadkowe.

§5
ORGANY FUNDACJI
1. Organem Fundacji jest:
a. Zarząd Fundacji.

9

§6
ZARZĄD FUNDACJI
1. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały.
3. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków (w tym Prezesa i Wiceprezesa).
4. Prezesa i Wiceprezesa Fundacji wybiera Zarząd Fundacji większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów i gdy Fundator będzie wchodził w skład Zarządu – głos Fundatorów
będzie liczony podwójnie.
5. W przypadku, jeśli Fundator zostanie powołany w skład Zarządu, członkostwo
Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia
przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na
członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.
6. Zarząd powołany jest na okres 5 lat. Jeżeli po upływie pięcioletniej kadencji nowy
zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do
chwili objęcia ich przez nowy zarząd.
7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
9. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą
większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora lub któregokolwiek członka
Zarządu
11. Na posiedzeniu Zarządu musi być obecny Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
12. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.
13. Skreślenie członka zarządu może nastąpić w skutek naruszenia dobrego imienia Fundacji lub działania na
szkodę Fundacji.

§7
ORGANIZACJA FUNDACJI
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :
a. Kieruje działalnością Fundacji.
b. Reprezentuje ją na zewnątrz,
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c. Podejmuje decyzje w zakresie działalności statutowej Fundacji,
d. Proponuje zmiany w statucie Fundacji,
e. Prowadzi sprawy finansowe Fundacji,
f. Powołuje i ustala struktury organizacyjne Fundacji,
g. Uchwala programy i plany działania Fundacji,
h. Uchwala roczne i perspektywiczne plany finansowe,
i. Podejmuje uchwały w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
j. Przyjmuje w imieniu Fundacji darowizny, zapisy i spadki.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo, lub dwaj
inni członkowie Zarządu łącznie.
3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.
4. Sprawozdania finansowe zatwierdza Zarząd Fundacji.

§8
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują jednomyślnie Fundatorzy, w drodze uchwały.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie
nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje jednogłośnie Zarząd.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków
finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność
Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują jednogłośnie Fundatorzy uchwałą, na wniosek Zarządu lub z
własnej inicjatywy.
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