
Statut Fundacji „Savchenko” 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 
Fundacja pod nazwą „Savchenko” zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona z woli: 
1) Fundatorow : Serhiya Savchenka, Liny Savchenko i Vasylia Savchenka  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
statutu. 
§2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 
§3 
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gdańsk. 
§4 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie krajów 
wspólnotowych Unii Europejskiej. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, terenowe stałe i czasowe placówki 
specjalizowane, inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych 
oraz odrębne fundacje a także przystępować do spółek handlowych, fundacji i innych 
jednostek organizacyjnych. 
4. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona także we współpracy z 
innymi podmiotami. 
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
§5 
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 
samej Fundacji. 
ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
§6 
Fundacja jest powołana dla prowadzenia interdyscyplinarnej działalności artystycznej i edukacyjnej 
na polach nauki, kultury i sztuki, polegającej na łączeniu dziedzin z zakresu wszelkich sztuki 
wizualnych i projektowania w szczególności: Malarstwa, filmowej i animacyjnej produkcii, projektowania 
graficznego, projektowania dla 
przestrzeni publicznych, projektowania małej architektury i wzornictwa, projektowania stron i 
aplikacji webowych, programowania, druku artystycznego, muzyki i dźwięku oraz korzystaniu z 
nowych mediów – z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym. 
Cele statutowe Fundacji obejmują prowadzenie działalności: 
1. Edukacyjnej, badawczej, naukowej oraz oświatowej, w tym polegającej na kształceniu 
studentów, krzewieniu zdobywanej wiedzy, doświadczeń i umiejętności, poszerzeniu oferty 
oświatowej miast, dążeniu do nawiązania współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami 
wyższymi o różnych specjalizacjach, a także w zakresie: 
a. projektowania, w tym projektowania graficznego, projektowania na potrzeby 
internetu, projektowania dla przestrzeni publicznych i wzornictwa 
b. druku artystycznego różnych rodzajów i dziedzin 
c. odkrywania i rozwoju nowych środków wyrazu, 
d. programowania, w tym komputerowego, 
e. sztuki, w tym sztuk wizualnej i dźwięku, malarstwa, animacji ,wideo,  
f. nowych mediów; 
 
3. Organizacyjnej, polegającej na organizacji warsztatów, prelekcji, wykładów, a także 
organizacji animacji wolnego czasu i zajęć zwiększających świadomość kulturalną 



mieszkańców, promowaniu nowych kierunków rozwoju artystycznego i uatrakcyjnieniu 
oferty kulturalnej miast. 
4. Społecznej, polegającej na utworzeniu społeczności o wspólnych celach i zainteresowaniach 
oraz zapewnieniu im przestrzeni do integracji i współpracy – miejsca spotkań, dyskusji, 
wymiany poglądów. 
5 Popularyzacyjnej, kulturalnej oraz artystycznej, a w szczególności polegającej na organizacji 
wystaw, koncertów, projekcji oraz innego rodzaju wystąpień o wszelkim charakterze 
kulturowym lub artystycznym. 
 
§7 
Fundacja realizuje cele określone w §6 poprzez: 
1. Organizację i finansowanie galerii, pracowni, warsztatu graficznego. 
2. Organizację wystaw, koncertów, wykładów, konferencji, projekcji, instalacji, seminariów, 
debat, konkursów oraz innych wydarzeń o charakterze artystycznym lub kulturowym, w tym 
festiwali, koncertów, projekcji oraz innego rodzaju wystąpie 
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów oraz wspierania działalności edukacyjnej i 
szkolnictwa w zakresach tematycznych zgodnych z celami Fundacji, 
4. Organizowanie innych pracowni artystycznych i multimedialnych, warsztatów i miejsc 
plenerowych. 
5. Nabywanie narzędzi, maszyn i wyposażenia umożliwiającego rozwój pracowni artystycznych 
i graficznych. 
6. Wydawanie własnych publikacji, także w formie czasopism, periodyków, broszur, 
informatorów, wydawnictw muzycznych. 
7. Współdziałanie z władzami, instytucjami i środkami masowego przekazu, bezpośredni 
kontakt z osobami, do których skierowana jest pomoc Fundacji, a także współpracę z osobami 
zainteresowanymi jej działalnością w ramach działań zmierzających do osiągania celów 
statutowych Fundacji, w tym udział w organizacjach zrzeszających krajowe i zagraniczne 
fundacje i instytucje, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji. 
8. Organizowanie i koordynowanie programów badawczych oraz prac ekspertów, 
9. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz darowizn, dotacji, 
dywidend, nawiązek sądowych, subwencji, spadków i zapisów, odpisów podatkowych oraz 
zbiórek publicznych, a także z dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz 
posiadanych praw, a także z innych źródeł zbieżnych programowo z celami Fundacji. 
10. Tworzenie i koordynowanie projektów umożliwiających zdobywanie początkującym 
artystom doświadczeń w przedsięwzięciach z doświadczonymi artystami. 
11. Działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy wykorzystaniu Internetu 
oraz innych sieci multimedialnych związanych ze sztuką, projektowaniem i szeroko 
rozumianą kulturą wizualną. 
12. Pomoc w realizacji dzieł artystycznych, graficznych, promowania i wspomagania zaistnienia 
twórców. 
13. Gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji, 
spadków i zapisów. 
14. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
15. Organizację wolontariatu – wyselekcjonowanie zespołu ludzi do pracy w dziedzinach 
związanych z realizacją celów Fundacji. 
16. Świadczenie pomocy finansowej, prawnej, organizacyjnej i materialnej na rzecz wszelkich 
osób, do których skierowana jest pomoc Fundacji, kreowania inicjatyw służących realizacji 
jej celów statutowych, a także wspieranie finansowe innych organizacji społecznych i 
gospodarczych w tym zakresie. 
17. Prowadzenie nieodpłatnych działań statutowych zgodnie z ustawą. 
18. Prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej mającej charakter uzupełniający w 
stosunku do działalności pożytku publicznego. 
§8 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
§9 
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, 
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność 



jest zbieżna z celami Fundacji. 
2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i 
zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć 
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie 
innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i 
zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji. 
ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
§10 
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2100 złotych (słownie: dwa 
tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 
2. Kwotę 1100 złotych (tysiąc sto złotych) pochodzącą z Funduszu Założycielskiego przeznacza 
się na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej. 
3. Kwotę 1000 złotych (tysiąc złotych) pochodzącą z Funduszu Założycielskiego przeznacza się 
na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. 
§11 
Dochody Fundacji uzyskiwane są z następujących źródeł: 
a) otrzymanych darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów, 
b) dodatkowych świadczeń Fundatora, 
c) majątku Fundacji, 
d) przychodów z ofiarności publicznej, 
e) dochodów ze zbiórek, biletów, aukcji i imprez publicznych, 
f) dotacji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności z funduszy 
unijnych, jednostek samorządowych oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację 
określonych programów, 
g) praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie, 
h) odsetek bankowych, 
i) z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
j) środki uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 
§12 
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski określony w §10 statutu oraz środki 
finansowe i prawa nabyte przez Fundację w toku jej istnienia. Majątek Fundacji służy 
realizacji jej celów statutowych. 
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Składające się na majątek Fundacji środki pieniężne mogą być lokowane na rachunkach 
bankowych i w papierach wartościowych. 
§13 
Fundacja prowadzi działalność statutową: 
1. obligatoryjną, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego 
lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego, 
2. działalność fakultatywną, 
3. działalność gospodarczą. 
§14 
1. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
2. Wyszczególnione rodzaje nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej określa 
zarząd w odpowiedniej uchwale 
ROZDZIAŁ IV 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może 
prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność 
gospodarczą. 
§ 15 



1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 
A. działalności usługowej związanej z przygotowaniem druku (PKD 18.13.Z); 
B. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
C. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 
D. działalność w zakresie profesjonalnego projektowania (PKD 74.10.Z) 
E. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z) 
F. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z) 
G. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z) 
H. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z) 
I. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
a. (PKD 32.99.Z) 
J. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) 
K. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z) 
L. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z) 
M. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.71.Z) 
N. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 
(PKD 47.91.Z) 
O. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
internet (PKD 47.99.Z) 
P. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z) 
Q. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), 
R. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z) 
S. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych (72.20.Z), 
T. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
(70.22.Z), 
U. wydawania książek (PKD 58.11.Z); 
V. działalności wydawniczej pozostałej (PKD 58.19.Z); 
W. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 94.99.Z); 
X. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z ) 
Y. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży(14.19.Z ) 
Z. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD81.30.Z) 
AA. działalności związanej z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z) 
BB.kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 
oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 
(PKD 84.12.Z) 
CC.pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 
85.51.Z) 
DD. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 
EE. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
FF. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
GG. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 
HH. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
(PKD90.02.Z) 
II. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) 
JJ. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), 
KK. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(katering) (PKD 56.21.Z) 
LL. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 
MM. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) 



NN. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A) 
2. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, prawo wymaga 
koncesji lub zezwolenia, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po ich 
uzyskaniu. 
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskany z tego tytułu 
przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji. 
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych organizacyjnie przedstawicielstw, biur, zakładów i innych placówek na 
zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających 
jej Zarządowi. 
5. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego dyrektora 
(kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik) zakładu jest 
pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z 
kierowaniem zakładu. 
6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika 
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 
§ 16 
1. W razie podjęcia działalności gospodarczej - Fundacja prowadzi ją według 
opracowywanych planów; 
2. gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
ROZDZIAŁ V 
ORGANY FUNDACJI 
§ 17 
Władzami Fundacji są: 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, którym kieruje Prezes Zarządu Fundacji, zwany 
dalej „Prezesem Zarządu”. 
2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” 
Zarząd Fundacji 
§ 18 
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora na 
pięcioletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Każdy kolejny skład Zarządu i Prezesa zarządu powołuje Fundator. 
4. Fundator może wejść w skład zarządu. 
5. W przypadku braku możliwości powołania kolejnego składu zarządu przez Fundatora, np. z 
powodu długotrwałej choroby, śmierci lub innych czynników uniemożliwiających wydawanie 
decyzji, skład Zarządu jest wybierany przez Radę Fundacji podczas głosowania, zwykłą 
większością głosów przy obecności wszystkich jej członków. 
6. 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, 
d. odwołania przez Fundatora. 
§ 19 
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. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników, 
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu, 
h. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz 



ich tworzeniu, 
i. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i 
placówek, 
j. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i 
placówek. 
k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 
innych organów 
l. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji. 
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji. 
§ 20 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W 
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest 
Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
§ 21 
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator po zopiniowaniu przez Radę Fundacji. 
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z 
członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. 
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 
Fundacji. 
Rada Fundacji 
§ 23 
1. Rada jest organem inicjatywnym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. W zakresie 
wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi. 
2. Członków Rady Fundacji powołuje fundator. 
3. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 
4. Fundator mianuje Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. odwołania przez fundatora, 
d. śmierci członka. 
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
§ 24 
Do zadań Rady Fundacji należy: 
1. wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji; 
2. nadzór nad działalnością Fundacji; 
3. opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji; 
4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji; 
5. ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie 
corocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 
6. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji; 
7. proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji; 
8. wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa 
handlowego i innych przedsięwzięć; 
9. wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją; 
10. wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji; 
11. wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji; 



12. występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w 
przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji 
§ 25 
1. Rada zbiera się w miarę potrzeb jednak co najmniej 2 razy w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 
zgłoszony na piśmie. 
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. 
4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.W razie równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego. 
5. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli 
wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił 
sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad. 
6. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 
obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość 
ogólnej liczby Członków Rady Fundacji wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały. 
7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z 
Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed 
terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może 
zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia. 
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 
ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 26 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
§ 27 
1. Fundator podejmują uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji, w szczególności w 
przypadku wyczerpania środków finansowych lub zrealizowania celu, dla którego została 
ustanowiona. 
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczany jest na rzecz podmiotu realizującego cele 
podobne do celów statutowych fundacji. 
3. Zmiana statutu następuje w drodze aktu Fundatora sporządzonego w formie pisemnej. 
4. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w 
sprawie połączenia podejmują w drodze uchwały Fundatorzy. 
_______________________ 
Fundatorzy / członki zarządu: 
:  
Serhiy Savchenko 
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