
Tekst jednolity Statutu Fundacji Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, 

Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, uwzględniający 
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podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Statut Fundacji  
Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji,  

Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego 
„Ziemia Dobrzyńska”  

 
Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 1. Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji , Wspierania Kultury i 
Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, zwana dalej Fundacją, działa na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 Nr 46, poz. 203 
ze zm.), postanowień niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) 
po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. 

2. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja „Ziemia Dobrzyńska” . 

3. Fundacja została ustanowiona przez następujące osoby zwane dalej Fundatorami: 

Beatę Władysławę Kazimierską-Korsak, Michała Bartłomieja Korsaka oraz Andrzeja 
Lecha Szalkowskiego, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wacława 
Jankowskiego w kancelarii notarialnej w Brodnicy, 
przy ulicy Sądowej numer 8A w dniu 18 listopada 2010 roku.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Balin. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego.  
 

§ 4 

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja używa znaku graficznego będącego symbolem Fundacji. 
 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
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z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 
Rozdział II.  

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 

Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkich działań w zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) działalności charytatywnej; 
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności tradycji 
ludowej, ziemiańskiej, szlacheckiej i rycerskiej; 
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
5) ochrony i promocji zdrowia; 
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
13) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i 
konserwacji zabytków oraz wspierania działalności muzeów;15) wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej; 
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony 
środowiska i krajobrazu; 
17) turystyki i krajoznawstwa; 
18) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji; 
20) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
21) promocji i organizacji wolontariatu; 
22) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
23) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
24) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka; 
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.   

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
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a. promowanie historii, tradycji  i wszelkich osiągnięć Ziemi Dobrzyńskiej w kraju i za 

granicą, 
b.   organizowanie i udział w imprezach promujących przywołane w punkcie a. 
c.  organizowanie festiwali, koncertów, występów, wystaw, wernisaży, warsztatów pracy 

twórczej, z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury (w ty również konserwacji 
zabytków), fotografii, teatru, filmu, muzyki i wszelkich form wyrazu artystycznego - w 
kraju i zagranicą, 

d.  prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, tradycji 
kulinarnych zwłaszcza w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych,  

e.  prowadzenie zajęć edukacyjnych z  zakresu historii, a zwłaszcza genealogii, 
heraldyki, archeologii, architektury, konserwacji zabytków oraz prawnej w tym w 
zakresie prawa unii europejskiej, prawa autorskiego i prawa patentowego, 

f. prowadzenie zajęć edukacyjnych z  zakresu kultury fizycznej, jak również  
prowadzenie działań profilaktyczno-zdrowotnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych 
i terapeutycznych, 

g. prowadzenie konferencji, warsztatów, treningów, innych działań na rzecz 
zapobiegania patologiom społecznym: uzależnieniom, bezrobociu, agresji i 
przestępczości oraz ich społecznym skutkom, 

h. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach oraz 
bezpieczeństwa dzieci docierających do szkół, oraz zapewnienie materiałów i 
wyposażenia zwiększającego to bezpieczeństwo, 

i. realizowanie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego terenu Ziemi 
Dobrzyńskiej,   

j.    prowadzenie rekonstrukcyjnych grup historycznych, 
k.   prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
l.    fundowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży, 
m.  organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, 
n.   organizowanie imprez okolicznościowych, bali, konferencji, seminariów naukowych, 

szkoleń i wykładów w zakresie realizacji celów statutowych, 
o.   prowadzenie badań i prac historycznych, archeologicznych, konserwatorskich,  
p.   prowadzenie wszechstronnych działań zmierzających do rewaloryzacji, rehabilitacji, 

poprawy jakości estetycznej i przestrzennej szczególnie wybranych obszarów 
miejskich oraz innych cennych i interesujących rejonów i obiektów, w tym również 
prac projektowych z zakresu architektury i urbanistyki, 

r.   propagowanie i prowadzenia wszelkich działań zmierzających do zinwentaryzowania, 
opisania i otoczenia dbałością oraz ochroną, materialnych dóbr kultury, rzemiosła i 
architektury oraz środowiska o wartości dziedzictwa kulturowego lokalnego, 
narodowego i europejskiego, w tym również zorganizowanie i prowadzenie skansenu 
Ziemi Dobrzyńskiej, 

s. prowadzenie i wspieranie działań archiwistycznych oraz inwentaryzacyjnych i 
konserwatorskich dokumentów i obiektów zabytkowych,  

t.   zbieranie i archiwizację informacji i wspomnień  mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, 
posiadających walory kulturowe, etnograficzne, historyczne i pamiętnikarskie, 
wszelkimi dostępnymi technikami, 

u.  aktywną współpracę z organizacjami samorządowymi, społecznymi, pozarządowymi, 
instytucjami państwowymi , instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami polonijnymi 
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na świecie oraz miastami partnerskimi właściwymi dla miast Ziemi Dobrzyńskiej,  

w.   organizowanie aukcji i sprzedaży aukcyjnej, 
x.    prowadzenie biura informacji, rozwoju i integracji lokalnej. 
 

§ 7a 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
1) Pozostałe drukowanie (18.12.Z), 
2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z), 
3) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z), 
4) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 
5) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 
6) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 
7) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(91.03.Z), 
8) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z). 
 

Rozdział III.  
Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc 
złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 9 

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 
a.   darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i subwencji osób prawnych, 
c. dochodów ze zbiórek publicznych, sprzedaży "cegiełek" i imprez publicznych, 
d. dochodów z majątku fundacji, 
e. odsetek bankowych, 
f.    z działalności gospodarczej, 
g. z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskiwanych zgodnie z 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.).                       

2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku 
publicznego. 
3. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie 
przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy jego środki. Jeżeli 
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 
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członkowie, członkowie organów oraz 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, zwane dalej „osobami 

bliskimi”, 

b)  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej 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)  wykorzystywaniu majątku Fundacji 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, 

członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
5. Fundacja może zatrudniać pracowników dla realizacji swoich celów statutowych, w 
tym również członków Zarządu. 
6. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.). 
 

 
Rozdział IV.  

Władze Fundacji 
 

§ 10 

Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
b.  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 
Rada Fundacji 

 

§ 11 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 5 do 8 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony. 
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, 
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady 
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 
powołuje swą decyzją Rada. Fundatorzy dożywotnio są członkami Rady Fundacji za 
wyjątkiem okresu, kiedy pełnią funkcję w zarządzie fundacji. Na czas pełnienia funkcji w 
Zarządzie, miejsca Fundatorów w Radzie Fundacji pozostają nieobsadzone przy 
zachowaniu minimum członków Rady wynikającego z ust. 2. Jeżeli członkostwo 
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Fundatora w Radzie ustaje na skutek § 11 ust. 5 lit. a, Fundator ma prawo wyznaczyć 
swojego następcę, który automatycznie wchodzi w skład Rady Fundacji na prawach 
Fundatora. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji w 
głosowaniu tajnym. Nie można odwołać członka Rady będącego Fundatorem. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c) śmierci członka. 

6. Członkowie Rady Fundacji : 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) za pracę w Radzie Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu uzasadnionych 

kosztów. 

§ 12 

Do zadań i kompetencji Rady należy w szczególności: 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium, 
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów 

Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, 
e) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o 

likwidacji Fundacji, 
f)   podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji,  
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych organów. 
 

§ 13 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym – zwykłą 
większością głosów, za wyjątkiem § 11 ust. 4,  § 12 lit. d, § 20 ust. 2 i  § 21  ust. 1.  
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Wszystkie głosowania w 
sprawach osobowych są przeprowadzane jako tajne. W sytuacji, w której do głosowania 
tajnego przystępuje parzysta liczba członków Rady Fundacji Przewodniczący oddaje 
dwa głosy. 
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4. Posiedzenie Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze może być 
zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek 
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia wniosku. 
6. Każdy z członków  Rady dysponuje jednym głosem, z zastrzeżeniem ust. 3. 
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub wskazany przez 
Przewodniczącego członek Rady . 
8. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w 
tym celu specjalistów. 
 

Zarząd 
 

§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, 
powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. W przypadku 
dokooptowania do Zarządu członka podczas trwającej kadencji nowy członek pełni 
swoją funkcję do końca wspólnej kadencji. 
2.Członkowie Zarządu: 

a) nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady 
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c)  śmierci członka Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani 
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady zgodnie z  § 12 lit. d. 

7. Z dniem następnym po dniu ustania członkostwa w Zarządzie członek Zarządu 
będący Fundatorem rozpoczyna wykonywać on swoje obowiązki związane z 
członkostwem w Radzie Fundacji. 

 
§ 15 

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)   zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
f)    składanie do Rady Fundacji projektu zmian w statucie , 
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g)   wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku do 30 października zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 

 

§ 16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie posiedzenia  
wszystkim członkom Zarządu listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym 
posiedzeniem. Informację o terminie posiedzenia za zgodą członka Zarządu może być 
doręczana za pomocą poczty elektronicznej.  
3. 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. 

 
Sposób reprezentacji 

 

§ 17 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes 
i Wiceprezes działający łącznie.  
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. Pełnomocnika powołuje Zarząd uchwałą podjętą 
bezwzględną większością głosów, w tej samej uchwale ustanawia każdorazowo zakres 
pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być członek Zarządu. 
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie 
odpowiednich opracowań. 
4.Czynności wykonawczo zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu może pełnić 
Dyrektor Fundacji powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być 
jeden z członków Zarządu. 
 

Członkowie Honorowi i Patronat Honorowy 

 

§ 18 

1. Fundacja może nadawać Członkostwo Honorowe  osobom fizycznym uchwałą 
Zarządu podjętą jednogłośnie. Członkostwo Honorowe nadaje się osobie godnej i o 
nieposzlakowanej opinii. Zasady nadawania Członkostwa Honorowego przyjmuje Rada 
Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. 
2. Zarząd w drodze jednogłośnej uchwały przy braku sprzeciwu któregokolwiek z 
członków Rady Fundacji wyrażony w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia może 
postanowić o wystąpieniu do osoby fizycznej lub osoby prawnej o objęcie działań 
Fundacji Patronatem Honorowym. Regulamin sprawowania Patronatu Honorowego 
przyjmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.  
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Rozdział. V. 
 Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rady Fundacji bezwzględną większością głosów 
przy obecności wszystkich członków Rady. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 
określonych w akcie założycielskim. 
 

§ 20 

1. Fundacja może się połączyć z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 
sferze celów zbieżnych z celami Fundacji dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje na wniosek Zarządu Rada 
Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.  
 

§ 21 

1. Rada Fundacji podejmuje bezwzględną większością głosów uchwałę o likwidacji 
Fundacji w razie osiągnięcia celu dla którego Fundacja została powołana lub w razie 
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz w sytuacji, kiedy brak jest 
organów Fundacji lub organy Fundacji nie działają dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 
2. Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust.1, powołuje likwidatora spośród 
Fundatorów, a jeżeli nie ma takich możliwości to z grona innych osób. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na 
cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji organizacjom  
pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele 
statutowo zbliżone są do celów Fundacji. 
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