Gostynin, dnia 14 marca 2016 r.

Statut
Fundacji “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”.
z siedzibą w Gostyninie
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym
przed notariuszem Dorotą Margol, w Kancelarii Notarialnej w Gostyninie przy ul. 3 Maja nr 48., za
numerem repertorium A nr 3104 /2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Gostynin w województwie mazowieckim.
§4
Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.
2.

prowadzić

§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek oraz połączyć się z
inną fundacją w jedną fundację.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§7
Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze
Wolne” lub innej ustalonej przez Zgromadzenie Fundatorów.
§8
Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale honorowe, stypendia, nagrody oraz
wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§9
Fundacja została powołana w celu:
a) upowszechniania nowoczesnych metod edukacji,
nowoczesnych technik informatycznych;

w tym w zakresie wykorzystania
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b) wspierania i promowania wszechstronnego rozwoju intelektualnego w społeczeństwie z
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub
wykluczonych;
c) wspierania i promowania przedsiębiorczości;
d) wspierania i promowania, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii;
e) wspierania i promowania rozwoju osobistego;
f) wspierania i promowania inicjatyw tworzących warunki równych szans dla rozwoju
intelektualnego, zawodowego i społecznego osób utalentowanych;
g) wspierania pozyskiwania funduszy na stypendia, staże, praktyki i inną pomoc materialną oraz
niematerialną dla osób utalentowanych lub szczególnie tego potrzebujących;
h) wspierania i promowania pomocy organizacyjnej, merytorycznej, finansowej
i rzeczowej dla przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką
przedsiębiorczości;
i) wspierania i promowania wiedzy o przedsiębiorczości;
j) wspierania i promowania wiedzy o ponadczasowych wartościach w przywództwie;
k) wspierania i promowania wiedzy i świadomości prawnej oraz ekonomicznej;
l) wspierania i promowania twórczości artystycznej i kulturalnej;
m) wspierania i promowania aktywności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami, a w szczególności w krajach sąsiadujących i Unii Europejskiej.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie programów stypendialnych, programów dotacji i funduszy celowych oraz
przyznawanie nagród i wyróżnień dla młodych ludzi, osób niepełnosprawnych, a także grup
społecznie zagrożonych, wykluczonych lub wykluczonych cyfrowo,
b) organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodych ludzi, ich prawnych opiekunów, a także osób
niepełnosprawnych, grup społecznie zagrożonych, wykluczonych lub wykluczonych cyfrowo,
c) współpracę ze środowiskiem akademickim zarówno w Polsce jak i za granicą,
d) współpracę z placówkami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz
pozarządowymi,
e) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
realizujących zbliżone cele do celów Fundacji,
f) tworzenie narzędzi informatycznych wspierających realizację celów statutowych,
g) udostępnianie narzędzi informatycznych innym osobom prawnym oraz grupom nieformalnym,
prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
h) tworzenie społeczności innych osób prawnych oraz grup nieformalnych, prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji,
i) organizowanie debat, seminariów, konferencji, zjazdów, a także spotkań organizowanych za
pomocą teleinformatycznych środków przekazu,
j) opracowywanie programów edukacyjnych, podnoszących jakość nauczania oraz programów
wyrównujących szanse edukacyjne, promujących talenty i wybitne uzdolnienia młodych ludzi,
k) organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i globalne w zakresie
realizacji działalności zbieżnej z celami Fundacji,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych,
§ 11
1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

1.
2.

§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych
wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc)
złotych.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych,
d) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 15
Dochody Fundacji z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile podmioty, od których one pochodzą nie postanowiły inaczej.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 17
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji dotacji lub darowizny jednorazowej lub
łącznej w wysokości co najmniej 4.000 (czterech tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne
1.000 (jeden tysiąc) EURO uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
§ 18
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

1.

2.

3.

§ 19
Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Zarząd,
c) Rada Fundacji.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział
w pracach tego organu, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu
poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
Z wyjątkiem uregulowań § 21, § 29 ust. 2, § 35, § 36, § 46, § 48, § 50 i § 51 decyzje
i uchwały organów Fundacji zapadają przy obecności co najmniej połowy członków organów
bezwzględną większością głosów, co oznacza więcej niż połowę głosów oddanych, przyjmując, że
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4.

5.

6.
7.

przez „głosy” rozumieć należy głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące” oddane podczas głosowania
w sposób zgodny z ustawą i statutem Fundacji.
Członkowie organów Fundacji mogą głosować osobiście albo wykonywać prawo głosu przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i
dołączone do protokołu obrad organu.
Członkowie organów Fundacji mogą wykonywać prawo głosu w trybie pisemnym oraz za
pośrednictwem elektronicznych nośników przekazu informacji lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Każdy z członków organów Fundacji ma jeden głos.
Członkostwo w organie Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, śmierci bądź wykreślenia z
właściwego rejestru albo odwołania w przypadkach określonych w statucie.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§ 20
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów:
a) Krzysztof Kazimierz Gontarek,
b) Karol Piotr Dobrowolski.
§ 21
Zgromadzenie Fundatorów może jednomyślną uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub
przedstawicieli osób prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób wspierają działalność Fundacji.

1.
2.

1.
2.

§ 22
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów funkcję tę sprawuje Karol Piotr
Dobrowolski.
§ 23
Zgromadzenie Fundatorów jest organem opiniującym Fundacji.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Fundacji,
b) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
c) wytyczanie kierunków działania Fundacji,
d) opiniowanie wieloletnich oraz rocznych programów działania Fundacji,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
f) uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu,
g) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
h) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji według zasad określonych
w § 35,
i) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
j) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
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1.

2.
3.

§ 24
Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu lub na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów zgłoszony Przewodniczącemu
na piśmie.
Jeżeli Przewodniczący Zgromadzenia nie zwoła Zgromadzenia w ciągu miesiąca od wniosku
podmiotów, o których mowa w ust. 1, prawo zwołania przysługuje wnioskodawcy.
Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku, z tym jednak
zastrzeżeniem, że w razie złożenia wniosku przez podmioty wskazane w ust. 1 powinno odbyć się w
ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

§ 25
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 26
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów,
powołuje ono ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

1.
2.

§ 27
Do udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów mogą być zaproszone osoby
i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w ust. 1 na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów ma charakter
doradczy.
ZARZĄD

§ 28
1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy w liczbie dwóch osób. Członkowie Zarządu powoływani
są na czas nieoznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Członek Zarządu powoływany i odwoływany jest jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów powołuje również Prezesa Zarządu Fundacji
i Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
a) podjęcia pracy lub innych zajęć (funkcji, czynności), których charakter uniemożliwia prawidłowe
wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
c) niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok,
d) przekroczenia 75 roku życia,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, stwierdzonego jednomyślną uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów,
f) istotnego naruszenia postanowień statutu stwierdzonego uchwałą jednomyślną uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 29
Krzysztof Kazimierz Gontarek uprawniony jest do posługiwania się tytułem Prezes Honorowy Fundacji, a
Karol Piotr Dobrowolski  Wiceprezes Honorowy Fundacji, nawet wówczas gdy nie wchodzą w skład
Zarządu Fundacji.

5

§ 30
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Kierując działalnością Fundacji
Zarząd obowiązany jest realizować statutowe cele Fundacji zgodnie z wolą Zgromadzenia Fundatorów.
§ 31
Zarząd wykonuje czynności niezastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji, a w
szczególności:
a) opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki
działalności finansowo – gospodarczej,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek lub innych fundacji,
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, likwidacji oraz połączenia Fundacji,
i) podejmuje decyzje o ustanowieniu i likwidacji zakładów,
j) powołuje i odwołuje kierowników zakładów,
k) uchwala regulamin organizacyjny zakładów,
l) powołuje likwidatorów zakładów Fundacji i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

§ 32
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego składa Prezes
Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji powodujące powstanie lub ustanie zobowiązań majątkowych
o wartości powyżej wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych składają wszyscy członkowie Zarządu
łącznie.
§ 33
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu, chyba że jest to
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
Jeśli Zarząd jest wieloosobowy w razie równowagi głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa
Zarządu.
§ 34
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i/lub w odpłatnym lub
nieodpłatnym stosunku cywilnoprawnym i/lub innym stosunku prawnym.
Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu prawnego, o którym mowa w ust. 1, określa jednomyślna
uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

§ 35
Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą wszystkich członków
Zgromadzenia Fundatorów.
§ 36
W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje
pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
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RADA FUNDACJI
§ 37
Rada Fundacji sprawuje funkcję promocyjną i doradczą w zakresie realizacji celów Fundacji.
§ 38
Kadencja członków Rady Fundacji jest bezterminowa.
§ 39
Rada Fundacji wybiera ze swego grona i odwołuje z funkcji Przewodniczącego i Sekretarza Rady
Fundacji.

1.
2.

§ 40
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć również przedstawiciele Zarządu oraz
przedstawiciele Zgromadzenia Fundatorów.
ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 41
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1. produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);
2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z);
4. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
5. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
7. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
8. działalność wydawnicza z zakresu gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
9. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
10. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z);
11. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.13.Z);
12. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
13. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
14. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
15. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonentowych (PKD 60.20.Z);
16. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
17. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
18. przetwarzanie danych , zarządzanie stronami internetowymi (hosting) (PKD 63.11.Z);
19. działalność portali
internetowych (PKD 63.12.Z);

20. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
63.99.Z);
21. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
23. działalność firm centralnych (head office) i holdingów (bez holdingów finansowych) (PKD
70.10.Z);
24. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
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25. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
26. badania naukowe i prace rozwojowe pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z);
27. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD
72.20.Z);

28. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
29. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych
prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
30. działalność związana z organizacją targów, kongresów i wystaw (PKD 82.30.Z);
31. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82.99.Z);
32. licea profilowane (PKD 85.31.C);
33. szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C);
34. szkoły policealne (PKD 85.41.Z);
35. zakłady kształcenia nauczycieli
i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A);

36. szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
37. pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B);
38. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
39. działalność archiwów (PKD 91.01.B);
40. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
41. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
42. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
43. działalność pozostałych organizacji członkowskich (PKD 94.99.Z);
44. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§ 42
Organizacja działalności gospodarczej.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych
zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, w ramach posiadanych przez nie środków
własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
4. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych
z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia,
w szczególności do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne
pełnomocnictwo Zarządu.
5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu
określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

§ 43
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność
gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić
środki na utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i
umarzaniu według obowiązujących zasad.
3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
4. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są ustalone z odbiorcami na zasadzie
cen umownych, stosownie do obowiązujących przepisów.
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5.

Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą lub w kraju mogą być finansowane
z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych lub w inny prawem dopuszczalny
sposób.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu Fundacji
§ 44
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.
§ 45
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenia Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Zgromadzenia Fundatorów.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 46
Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, o ile nie wpłynie to na
zmianę celów Fundacji.
§ 47
Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów
jednomyślnie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Zgromadzenia Fundatorów.
§ 48
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 49
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Zgromadzenia Fundatorów.
§ 50
Decyzję o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie
Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 51
Fundacja składa właściwemu ministrowi do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 52
Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania Fundacji przez
właściwy Sąd.
§53
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język
angielski, która brzmi: Foundation “The First Places Are Always Free”.
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