STATUT

FUNDACJI „ M A L A K ”
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 sierpnia 2012 roku
(tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2015 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja „Malak”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zuzannę Marię Marek, zwaną
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Romana Wendelskiego
w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Limanowskiego 35/1-2 w dniu 17 sierpnia
2012 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.
U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu zwanego dalej
Statutem.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 4.
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 6.
Fundacja posiada własne logo i posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę
i siedzibę.
§ 7.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania.
Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celami Fundacji są:
1) propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, między innymi przy wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych,
2) działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację
rekolekcji, spotkań modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów,
3) działalność charytatywna,
4) pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i w trudnej sytuacji życiowej,
5) przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
6) przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na religię,
poglądy polityczne, wyznawane wartości,
7) pomoc ofiarom wojen, konfliktów zbrojnych oraz katastrof,
8) promowanie i organizacja wolontariatu,
9) kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim
człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności,
10) działalność wspomagająca rozwój intelektualny i edukacyjny osób z rodzin
patologicznych oraz będących w trudnej sytuacji finansowej,
11) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) inicjowanie

i

propagowanie

różnych

form

wypoczynku,

sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu.

w

szczególności

§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, sesji naukowych, poradnictwa
indywidualnego i grupowego, koncertów, wystaw, spektakli oraz masowych imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i religijnych,
2) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań oraz wyjazdów formacyjnych
i integracyjnych,
3) organizowanie spotkań, imprez i wydarzeń dla dzieci i młodzieży, w szczególności
z rodzin wieloproblemowych,
4) udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej dla osób objętych
statutowymi działaniami Fundacji,
5) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w kraju i za granicą
w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
6) promocja środowisk twórczych i autorów oraz udostępnianie wyników ich pracy,
7) wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami
statutowymi Fundacji.
§ 10.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak
i nieodpłatna.
§ 11.
1. Dla realizacji swoich celów, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Fundacja może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie określonych
świadczeń za wynagrodzeniem, jeżeli służy to realizacji celów Fundacji.
Rozdział III
Działalność gospodarcza
§ 12.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej,

2) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
3) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
4) sprzedaży

detalicznej

gazet

i

artykułów

piśmiennych

prowadzonej

audiowizualnych

prowadzonej

w wyspecjalizowanych sklepach,
5) sprzedaży detalicznej

nagrań dźwiękowych i

w wyspecjalizowanych sklepach,
6) sprzedaży

detalicznej

pozostałych

wyrobów

prowadzonej

na

straganach

i targowiskach,
7) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet,
8) wydawania książek,
9) wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
10) pozostałej działalności wydawniczej,
11) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hostingu), podobnej
działalności,
13) działalności portali internetowych,
14) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
15) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.
2. Wszystkie środki pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja
przeznacza na realizację swoich celów statutowych.
§ 13.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne
jednostki organizacyjne albo uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego,
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi,
2) kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd,
3) zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień
osób kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny Fundacji przyjęty
przez Zarząd.
§ 14.
Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 15.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami
dotyczącymi osób prawnych.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona
od pozostałej działalności statutowej.
Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji
§ 16.
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 2500,00 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych), a także środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa
majątkowe, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie
kosztów

jej

działalności

i

bieżącego

utrzymania

oraz

kosztów

z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację.
§ 17.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
2) dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z aukcji i zbiórek publicznych oraz sponsoringu,
5) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
6) odsetek z lokat bankowych,
7) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

związanych

§ 19.
1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów statutowych Fundacji, a także rozpoczęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Postanowienie ofiarodawców co do celu przeznaczenia darowizny, spadku, zapisu nie
może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
§ 20.
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy 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,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków jej 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,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków jej 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
Fundacji,
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczy Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Oddział 1.
Organy Fundacji
§ 21.
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
3) Komisja rewizyjna, zwana dalej Komisją.
Oddział 2.
Zarząd
§ 22.
1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i prowadzi jej sprawy.
2. W zakresie wykonywania swoich obowiązków Zarząd związany jest obowiązującym
prawem, postanowieniami Statutu, uchwałami Rady, Regulaminem Prac Zarządu, jeśli
został uchwalony, a także zasadami gospodarności i rzetelności.
§ 23.
1. Zarząd składa się z 1-5 członków, w tym Prezesa.
2. Członków Zarządu powołuje Rada na zasadach opisanych Statucie, z zastrzeżeniem ust.
3, 4 i 9.
3. Fundator wchodzi w skład Zarządu pierwszej kadencji i staje na jego czele jako Prezes
Zarządu.
4. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje uchwałą Fundator; członków Zarządu
kolejnych kadencji powołuje Rada.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata, z zastrzeżeniem, że może ulec skróceniu
odpowiednią uchwałą Rady.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
1) upływu kadencji,
2) śmierci członka Zarządu,
3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
4) odwołania przez Radę.
7. Rada odwołuje członka Zarządu w przypadku:

1) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) pozbawienia członka Zarządu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
8. Rada może odwołać członka Zarządu w razie:
1) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo
wydanych
na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu,
2) działania przez niego na szkodę Fundacji, w szczególności w przypadku jego rażącej
niegospodarności lub nierzetelności,
3) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji
członka Rady.
9. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z powołania członków Zarządu
w trakcie trwania jego kadencji, niezależnie od przyczyny, organowi temu przysługuje
prawo kooptacji w drodze jednomyślnej uchwały o kooptacji. Kandydatów do kooptacji
może zgłaszać każdy członek Zarządu.
10. Prawo kooptacji nie przysługuje, jeżeli liczba uzupełnionych tą drogą członków miałaby
przekroczyć liczbę członków pochodzących z powołania w trybie ust. 4. W takim
przypadku Zarząd niezwłocznie powiadamia Radę o konieczności powołania członków
Zarządu w liczbie brakującej do uzyskania pełnego składu Zarządu.
11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie postanowień Statutu oraz uchwał Rady,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) prowadzenie spraw Fundacji,
4) zarząd majątkiem Fundacji,
5) udzielanie w drodze uchwały pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji lub
pełnomocnictwa do doręczeń,
6) opracowywanie – z uwzględnieniem wytyczonych przez Radę głównych kierunków
działania Fundacji – oraz realizacja rocznych i wieloletnich planów działania
Fundacji,
7) sporządzanie i przedkładanie do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Komisję

sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego z działalności
Fundacji za ubiegły rok obrotowy,
8) wnioskowanie do Rady w sprawie uchwał w przedmiocie zmian Statutu, utworzenia
placówki terenowej Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
9) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem §27 ust.
1 pkt 5,
10) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji
Rady.
2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 5 odwołać może samodzielnie każdy
członek Zarządu w każdym czasie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
5. W pozostałym zakresie działalność Zarządu może regulować Regulamin Prac Zarządu.
Oddział 3.
Rada
§ 25.
Rada jest organem stanowiącym, opiniującym i doradczym Fundacji.
§ 26.
1. Rada składa się z co najmniej 5 członków.
2. Członków Rady pierwszej kadencji powołuje Fundator; członków Rady kolejnych
kadencji powołuje Rada w drodze kooptacji stosowną uchwałą .Rada dokooptowuje
członków Rady w trakcie kadencji jeśli ich liczba spadnie poniżej liczby wskazanej
w ust. 1.
3. Kadencja Rady trwa 4 (słownie: cztery) lata, z tym że Rada może podjąć uchwałę
o skróceniu swojej kadencji.
4. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
1) upływu kadencji,
2) śmierci członka Rady,
3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
4) odwołania przez Radę.

5. Rada odwołuje członka Rady w przypadku:
1) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
2) pozbawienia członka Rady praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu.
6. Rada może odwołać członka Rady w przypadku:
1) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Rady,
2) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji
członka Rady,
3) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo
wydanych na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu,
4) działania przez niego na szkodę Fundacji.
7. Członek Rady, którego dotyczy głosowanie nad uchwałą o jego odwołaniu, jest
wyłączony z tego głosowania.
8. Członkowie Rady:
1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w Radzie 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.
§ 27.
1. Do kompetencji Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) skracanie kadencji Zarządu,
4) powoływanie i odwoływanie za zgodą Prezesa Zarządu członków Zarządu w trakcie
kadencji Zarządu; postanowienie to nie dotyczy Prezesa Zarządu; powoływanie
i odwoływanie za zgodą Prezesa nie może prowadzić do wymiany więcej niż 2/3
składu Zarządu w trakcie jego kadencji;
5) skracanie kadencji Rady,
6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu, utworzenia placówki terenowej
Fundacji, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

8) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
9) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów
działania Fundacji,
10) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
11) delegowanie członków Rady do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 4, 5
i 6.
4. Uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu Rada podejmuje
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Rady.
5. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu, utworzenia placówki terenowej Fundacji,
połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada podejmuje większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
6. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może podejmować
uchwały za pomocą środków komunikowania na odległość, poza posiedzeniem.

Oddział 4.
Komisja rewizyjna
§ 28.
1. Komisja jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Komisja sprawuje wewnętrzną kontrolę nad działalnością Fundacji, a w szczególności
nad działalnością Zarządu pod względem zgodności z obowiązującym prawem,
postanowieniami Statutu, uchwałami Rady, a także pod względem zasad gospodarności
i rzetelności.
3. W zakresie wykonywania kontroli Komisja nie podlega Zarządowi.
4. Członek Komisji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

§ 29.
1. Komisja składa się z 3 – 5 członków.
2. Członków Komisji powołuje Rada.
3. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
4. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji, kieruje jej pracami oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Kadencja Komisji trwa 3 (słownie: trzy) lata.
6. Członkostwo w Komisji ustaje wskutek:
1) upływu kadencji,
2) śmierci członka Komisji,
3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji,
4) odwołania przez Radę.
7. Rada odwołuje członka Komisji w przypadku:
1) skazania członka Komisji prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) pozbawienia członka Komisji praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu.
8. Rada może odwołać członka Komisji w przypadku:
1) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Komisji,
2) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji
członka Komisji,
3) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo
wydanych na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu,
4) działania przez niego na szkodę Fundacji.
9. Członkowie Komisji:
1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 30.
1. Do kompetencji Komisji należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
2) żądanie od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących

kontrolowanych spraw,
3) występowanie do Zarządu lub Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz
żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz
sprawozdania Fundacji finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
Rozdział VI
Reprezentacja Fundacji
§ 31.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2,
składać może każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, w których wartość
przekracza 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) składa dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
Rozdział VII
Zmiana Statutu
§ 32.
Zmiana Statutu, w tym również zmiana celu Fundacji, następuje w drodze uchwały Rady
podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Zarządu.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 33.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie lub ograniczeniu cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej z własnej

inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Zarządu.
§ 34.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
w razie podjęcia przez Radę uchwały o likwidacji a także w innych przypadkach
przewidzianych
w przepisach prawa.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej
z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Zarządu.
3. W razie likwidacji Fundacji, pozostały po niej majątek przekazuje się, na rzecz
organizacji charytatywnej wskazanej przez Fundatora.
§ 35.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

