STATUT Fundacji JA – Joy Aim

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą JA – Joy Aim zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez fundatora
Kamilę Rogut-Szkudlarek aktem notarialnym o Repertorium „A” Nr: 2337/16 sporządzonym
w dniu 11 lipca 2016 r. przez notariusza Andrzeja Wolskiego i działa na podstawie ustawy o
fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203, z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Barlinek.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem
obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§5
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§6
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§7
1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek
i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§8
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister zdrowia.

§9
1. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym lub innym jednostką
organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§ 10
Celami statutowymi fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalność charytatywna;
4. Pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi chorobami;
5. Pomoc osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
6. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;

7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej;
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i starszych;
9. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju świadomości społecznej
dotyczącej życia osób z niepełnosprawnością lub chorobą;
10. Promowanie i wspieranie działań w zakresie innowacyjnych, tradycyjnych i
holistycznych metod leczenia;;
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej, w szczególności rozwiązań ułatwiających życie osób chorych
i niepełnosprawnych;
13. Promowanie i podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury, sztuki i turystyki,
w szczególności zwiększających dostępność do tych dziedzin życia dla osób
niepełnosprawnych;
14. Działalność zwiększająca bezpieczeństwo publiczne, w tym w szczególności
bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych;
15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
16. Upowszechnianie i ochrona praw pacjentów;
17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
18. Promocja i organizacja wolontariatu;
19. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń,
konferencji, seminariów, warsztatów, , spotkań, zjazdów naukowych itp.;
2. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw,
pokazów itp.;
3. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów;
4. Tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie
informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych;
5. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych,
promocyjnych i informacyjnych;
6. Opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów;
7. Udzielanie wsparcia materialnego (finansowego, rzeczowego) i niematerialnego
(informacyjne, emocjonalne, doradcze itp.);
8. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej;
9. Współpraca z jednostkami i organizacjami naukowymi i oświaty;

10. Inicjowanie, tworzenie, organizowanie, uczestniczenie, finansowanie i wdrażanie
programów edukacyjnych, programów badawczo-naukowych oraz programów
zwiększających przedsiębiorczość;
11. Prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw;
12. Inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez
i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o charakterze
społecznym;
13. Współpraca w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi;
14. Inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań,
mających na celu realizację celów statutowych.

§ 12
Cele działania Fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.

Rozdział III
Organy

§ 13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd.

§ 14
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz
posiada uprawnienia opiniodawcze.
2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
4. Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
5. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony.
6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

7. Odwołania członka Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji mogą
dokonać pozostali członkowie w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
Odwołanie takie może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, w tym naruszenie przez
członka Rady Fundacji obranych celów statutowych Fundacji oraz działanie
na niekorzyść Fundacji.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 5, kolejnym członkiem
Rady Fundacji zostaje:
A) Osoba wskazana przez członka Rady Fundacji składającego rezygnację ze swojego
udziału w tym organie;;
B) W przypadku odwołania lub śmierci , pozostali członkowie wybierają następcę zwykłą
większością głosów spośród wskazanych przez siebie kandydatów.
9. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu
Przewodniczący Rady Fundacji.
10. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu.
11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
12. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa
skarbowe.
13. za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Rady
Fundacji mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z pełnieniem swych funkcji.

§ 15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Okresowa kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, co najmniej raz rocznie,
w tym prawo wglądu w dokumenty Fundacji oraz prawo żądania wyjaśnień
od członków Zarządu;
2. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz
zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji;
3. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, ;
4. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
5. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i przyznawanie im nagród;
6. Określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
8. Wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
9. Rozpatrywanie opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
10. Rozpatrywanie opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
11. Podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

12. Inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 16
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz
do roku.
2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona,
Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków
Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać
również każdy członek Zarządu Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, członek
Zarządu.
5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis
Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 17
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub
za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów
Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz powołania
i odwołania członka Zarządu, a także zmiany Statutu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania członka Zarządu oraz
zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność.

§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundacji.
2. Zarząd składa się z od 2 (dwóch do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa. Określenie ilości
następuje przez Radę Fundacji, w zależności od potrzeb.
3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa i Wice Prezesa Zarządu powołuje Fundator.

4.
5.
6.
7.
8.

Następnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Fundator może być członkiem Zarządu, w tym pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Radę Fundacji
lub zrzeczenia się członkostwa.
9. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, w tym
naruszenie przez członka Zarządu obranych celów statutowych Fundacji oraz
działanie na niekorzyść Fundacji.
10. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie
stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych
i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
13. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa
skarbowe.

§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów
państwowych i samorządowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce oraz
za granicą;
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym podejmowanie decyzji w sprawie
nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji;
3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4. Ustalanie budżetu Fundacji;
5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji;
6. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, realizacja szczególnych decyzji
darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami
niniejszego statutu;
8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
14. Podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów, zakładów, filii, spółek, a także
przystąpieniu do spółek i fundacji oraz występowaniu jako członek wspierający
stowarzyszenia;
9. Ustalanie planów działania Fundacji;
10. Realizowanie uchwał Rady Fundacji;
11. Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
12. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

13. Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz
likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
14. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
15. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
16. Współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
17. Ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym,
prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym;
18. Inne kompetencje nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
3. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
4. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

§ 21
1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym Prezesa Zarządu.
3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Prezesa Zarządu.
4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
5. Zarząd ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność
jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania
udziału w głosowaniach nad uchwałami.
6. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji uchwal.

§ 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest jednoosobowe działanie
Prezesa Zarządu lub wspólnie Wiceprezesa z jednym członkiem Zarządu.

Rozdział IV
Majątek i fundusze

§ 23
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,- złotych (tysiąc
pięćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność
gospodarczą a także środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, datków i subwencji;
c) dochodów z majątku Fundacji;
d) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) operacji finansowych;
g) funduszy Unii Europejskiej;
h) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
i) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
j) innych źródeł zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 24
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu lub pracownicy Fundacji pozostają
w związku małżeńskim 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. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu lub pracowników Fundacji 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. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane
z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 25
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 26
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 27
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 28
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

Rozdział V
Inne

§ 29
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w formie
uchwały.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.

4. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna. . Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych jednostek.

§ 30
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji może stanowić:
1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B);
2. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z);
4. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z);
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z);
7. Sprzedaż
detaliczna
gazet
i
artykułów
piśmiennych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
8. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.65.Z);
9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
10. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72.20.Z);
11. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
12. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
13. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
14. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
15. Wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
17. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
18. Działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z).

§ 31
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć
lub przystępować do jednostek , o których mowa w § 7 ust. 2.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia lub przystąpienia do jednostek, o których mowa
w § 7 st. 2 podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Zarząd powołuje i odwołuje
Kierownika takiej jednostki.
3. Zakres działania utworzonych jednostek oraz szczegółowy zakres uprawnień
i obowiązków Kierownika takiej jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki,
uchwalony przez Zarząd.
4. Utworzone jednostki, o których mowa w § 7 ust. 2 podlegają Zarządowi.
5. Utworzone jednostki wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle
posiadanych przez nie środków własnych.
6. Decyzję o likwidacji utworzonej jednostki podejmuje Zarząd, który powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

§ 32
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na ochronę zdrowia i pomoc
społeczną.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
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