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Fundacja 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
"Counterpart Fund" 

 
S T A T U T 

 
Rozdział   I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
Fundacja pod nazwą - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - zwana 
w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym  
w dniu 20 grudnia 1989 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przed 
notariuszem Mirosławą Stachyrą za nr. Rep. A-1-17791/89. 
 

§ 2. 
 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja jest instytucją pozarządową. 
3. Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony. 
 

§ 3. 
 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 
3. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą  

w języku angielskim "Counterpart Fund". 
 

§ 4. 
 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Fundacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały, a także tworzyć fundacje, 

spółki, spółdzielnie i spółdzielnie socjalne, na terenie kraju i poza jego granicami, lub 
przystępować do takich podmiotów. 

3. Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 



 
 

 

4. Ilekroć mowa w niniejszym Statucie o: 

 

1) współfinansowaniu (finansowaniu) - należy przez to rozumieć kredytowanie za 

pośrednictwem struktur bankowych, udzielanie pożyczek oraz bezpośrednie i pośrednie 

subwencjonowanie (dotowanie) przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym lub 

społecznym, realizowane w granicach dysponowanych środków finansowych w oparciu 

o regulaminy kredytowania lub subwencjonowania (dotowania) określające 

szczegółowe uwarunkowania operacji współfinansowania, lub uchwały Zarządu 

Fundacji, 

 

2) terenach wiejskich - należy przez to rozumieć wszystkie tereny rolne, leśne i inne 

otwarte oraz osiedla wiejskie i małe miasta,  jako że jedne i drugie mają wyraźne cechy 

peryferii spełniających wzajemnie funkcje usługowe i stanowiących lokalne, 

zintegrowane i wielofunkcyjne centra rozwojowe, będące elementem strategii rozwoju 

obszarów wiejskich,          

 

3) infrastrukturze - należy przez to rozumieć podstawowe urządzenia i instytucje  

niezbędne do funkcjonowania gospodarki i życia ludności, obejmujące infrastrukturę 

techniczną, ekonomiczną i społeczną na terenach wiejskich,   

 

4) inwestycjach - należy przez to rozumieć przeznaczenie środków finansowych w formie 

nakładów i wydatków na powiększenie lub odtworzenie rzeczowych zasobów 

majątkowych zarówno w sferze infrastruktury jak i produkcji i usług, obejmujące 

zakup, budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont i wyposażenie 

obiektów na terenach wiejskich, 

 

5) małej i średniej przedsiębiorczości  - należy przez to rozumieć wszelkie małe i średnie 

przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich, które odpowiadają definicji MSP 

wynikającej z przepisów Unii Europejskiej kwalifikujących do uzyskania wsparcia dla 

MSP. 
 
 
 
 



 
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 5. 

 
1.  Celem działania Fundacji jest rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na 

terenach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej na 
tych obszarach.  

 W szczególności do celów Fundacji należy działanie na rzecz: 
1) rozwoju szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na 

terenach wiejskich,   
2) szeroko rozumianej działalności oświatowej na terenach wiejskich, polegającej także 

na: budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu 
przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, upowszechnianiu i pogłębianiu 
wiedzy o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym części dotyczącej terenów 
wiejskich i rolnictwa, edukacji ekonomicznej, językowej, muzycznej, edukacji 
ekologicznej i propagowaniu ochrony przyrody na terenach wiejskich, w tym  
w szczególności na terenach objętych programem Natura 2000, propagowaniu 
nowoczesnych rozwiązań, koncepcji i projektów dotyczących wszechstronnego rozwoju 
terenów wiejskich,  

3) rozwoju systemu usług finansowych na terenach wiejskich, w tym w szczególności 
oferowanych przez banki spółdzielcze, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
fundusze poręczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp., 

4) budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych 
i powiatowych, 

5) zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich, polegające na budowie, 
rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu stacji 
wodociągowych (ujęcie, magazynowanie, uzdatnianie wody) oraz sieci wodociągowych 
wraz z przyłączami, 

6) ochrony środowiska na terenach wiejskich, w tym m.in. w zakresie ochrony 
powierzchni ziemi poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont  
i wyposażenie składowisk odpadów stałych wraz z ich segregacją i recyklingiem oraz 
ochrony wód poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, remont  
i wyposażenie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na 
terenach wiejskich, 

7) ochrony zdrowia na terenach wiejskich w szerokim zakresie, w tym zwłaszcza 
polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie  



 
 

i wyposażeniu lokalnych zakładów opieki zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia  
i aktywności ruchowej, 

8) ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenach wiejskich, polegającej zwłaszcza na 
budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu 
inwestycyjnym lokalnych zakładów leczniczych dla zwierząt w celu świadczenia usług 
z zakresu medycyny weterynaryjnej, 

9) rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich, 
10) rozwoju i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym także wspieranie 

wytwarzania biokomponentów wykorzystywanych do produkcji paliw płynnych,  
11) rozwoju kultury, niwelowania różnic w dostępie społeczności wiejskiej do kultury,  

oraz zachowania i wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego terenów wiejskich 
w postaci dziedzictwa kulturowego i historycznego, walorów kulturowych, 
przyrodniczych i turystycznych terenów wiejskich, w tym także w zakresie 
tradycyjnych produktów żywnościowych i potraw regionalnych,  

11a) dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności z terenów 
wiejskich, 

11b) upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród młodzieży  
z terenów wiejskich, 
11.c) dobroczynności i pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie aktywizacji osób 
bezrobotnych i pozostających bez pracy na terenach wiejskich, 
12) wspierania procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej i europejskiej polityki 

sąsiedztwa, w tym m.in. poprzez lokalne projekty współpracy transgranicznej, 
13)  współpracy z partnerami z innych krajów w zakresie wszechstronnego rozwoju 

terenów wiejskich. 
 

2. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie operacji finansowania lub współfinansowania zadań, w tym wybranych 

w drodze konkursu, o których mowa w ust. 1, w formie kredytów, pożyczek lub 
subwencji, 

2) realizację programów zleconych lub powierzonych przez instytucje i organizacje 
rządowe i pozarządowe, krajowe i zagraniczne, 

3) aktywny udział finansowy w procesach prywatyzacji, tworzenia spółek oraz innych 
społeczno-gospodarczych związków celowych, 

4) finansowanie lub współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych - w tym 
także w środkach masowego przekazu, na konferencjach i seminariach – dotyczących 
rozwoju terenów wiejskich, integracji z Unią Europejską oraz działalności Fundacji, 

5) organizowanie i finansowanie różnych form szkolenia i popularyzacji wiedzy 
teoretycznej i praktycznej oraz osiągnięć (warsztatów edukacyjnych i artystycznych, 



 
 

szkoleń, wykładów i prelekcji, wystaw, pokazów, koncertów, seminariów, konkursów 
itp.) służących realizacji celów statutowych Fundacji, 

6) opracowywanie lub zlecanie opracowywania analiz, raportów i innych materiałów, 
dotyczących wszelkich aspektów rozwoju obszarów wiejskich.  

7) finansowanie nagród i stypendiów oraz wyjazdów dzieci i młodzieży, w tym na kolonie 
i obozy, 

8)  świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 
naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej na rzecz 
przedmiotów działających na terenach wiejskich (osób prawnych i jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność  
w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz prowadzących działalność 
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska 
lokalnego. 

 
3. Fundacja może również wspierać działalność inwestycyjną i szkoleniową w dziedzinach 

niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem terenów wiejskich i rolnictwa. 
 

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 6. 
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 80 mld zł (przed denominacją)  
z tytułu środków finansowych pochodzących ze sprzedaży przez stronę polską artykułów 
rolnych przekazanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty Europejskiej 
w latach 1989-1992 oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 7. 
 
1. Dochodami Fundacji są: 
 1) subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z kraju jak  

i z zagranicy, 
 2) odsetki bankowe i kredytowe, pochodzące z lokat kapitałowych i operacji 

kredytowych, 
 3) wpływy z tytułu papierów wartościowych,  



 
 

 4) odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spółkach i innych podmiotach  
z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jeśli realizują one zadania zbieżne 
z celami statutowymi Fundacji, 

 5) inne wpływy i dochody, w tym uzyskane z tytułu realizacji programów krajowych, 
wspólnotowych i organizacji międzynarodowych (także pozarządowych). 

 
2. Gospodarowanie środkami Fundacji odbywa się na podstawie planu rzeczowo-

finansowego ustalanego co roku na okres 1 roku przez Zarząd Fundacji  
i zatwierdzanego przez Kapitułę Fundacji. 

 
 

Rozdział IV 
Organy i administracja Fundacji 

 
§ 8. 

 
Organami Fundacji są: 
1) Kapituła Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 

§ 9. 
 
1. Kapituła Fundacji składa się z 2 do 3 członków.  
2. Członkostwo w Kapitule Fundacji wygasa w przypadku: 

1) śmierci członka Kapituły, 
2) pisemnej rezygnacji członka Kapituły. 

2a. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Kapitule jednego członka, Kapituła może 
dokooptować do swojego składu nowego członka w drodze konsensusu. W przypadku 
wygaśnięcia członkostwa w Kapitule dwóch członków Kapituły, pozostały członek 
Kapituły może wskazać nowego członka.  

2b.  Kapituła podejmuje uchwały na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 
członkowie Kapituły zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

3. Posiedzenia Kapituły Fundacji zwołuje Prezes Kapituły. W braku takiej możliwości,  
w uzasadnionych przypadkach posiedzenie Kapituły Fundacji zwołuje pozostałych 
dwóch członków Kapituły lub w przypadku, gdy Kapituła działa w składzie 
dwuosobowym – pozostały członek Kapituły. Posiedzenia Kapituły odbywają się nie 
rzadziej, niż raz na półrocze.  



 
 

4. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają większością głosów oddanych. W razie równości 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Kapituły. 

 5. Do kompetencji Kapituły Fundacji należą następujące sprawy: 
1)  Podejmowanie uchwał w sprawie: 

- zmian Statutu oraz celów Fundacji, 
- połączeń z innymi fundacjami i likwidacji Fundacji, 
- generalnych zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,  

w szczególności zatwierdzania rocznych planów rzeczowo-finansowych 
Fundacji, o których mowa w § 7 ust. 2 Statutu, 

- regulaminu działania Zarządu Fundacji, 
- wniosków przedstawionych przez Zarząd Fundacji, 

  -  przyznania tytułów: „Honorowy Członek Zarządu” i „Honorowy Prezes 
Zarządu”, 

  -  stanowiska Kapituły w każdym przedmiocie związanym z działalnością 
Fundacji i jej celami, 

  - tworzenia przedstawicielstw, oddziałów i innych podmiotów, o których 
mowa w § 4 ust. 2 i § 17 ust. 1 statutu. 

 
 1a) Uzupełnianie składu Kapituły Fundacji zgodnie z ust. 2a niniejszego § Statutu. 

2)  Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. 
3)  Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji. 
4)  Ustalanie wynagrodzenia/honorariów dla organów Fundacji. 
5)  Nadzorowanie oraz dokonywanie oceny pracy Zarządu Fundacji. 
6)  Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych 

przez Zarząd oraz udzielanie absolutorium Zarządowi. 
7)  Uzgadnianie kandydatur i zmian na stanowisku dyrektora generalnego Fundacji, 

wnioskowanych przez Zarząd. 
6. Czynności w imieniu Kapituły dokonuje jej Prezes lub osoba przez niego wskazana. 
7. Prezes Kapituły może brać udział, a także przewodniczyć w posiedzeniu Zarządu. 
8. Kapituła ma prawo badać wszystkie czynności Fundacji oraz żądać od Zarządu  

i pracowników Fundacji informacji, sprawozdań i wyjaśnień. 
 

§ 10. 
 
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych przez Kapitułę Fundacji 

na okres wspólnej, dwuletniej kadencji. Z ważnych powodów członek Zarządu może 
być odwołany przed upływem kadencji. Szczególnie zasłużonym dla Fundacji byłym 



 
 

członkom Zarządu może być przyznany tytuł „Honorowy Prezes Zarządu” lub 
„Honorowy Członek Zarządu”. 

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Kapituła Fundacji. 
3. Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie spraw nie zastrzeżonych w Statucie dla  

Kapituły Fundacji. Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji i zarządza jej 
majątkiem. 

4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji w szczególności  
w zakresie: 
1) ustalania szczegółowych zasad i procedur gospodarki środkami Fundacji, 
2) uchwalania programów działania Fundacji, 
3) ustalania treści i rozliczania realizacji rocznych planów rzeczowo- finansowych 

Fundacji, o których mowa w § 7 ust. 2 Statutu, 
4) uchwalania szczegółowych regulaminów kredytowania i dotowania dla 

wybranych obszarów działalności finansowej Fundacji, 
5) zatwierdzania konkretnych projektów inwestycyjnych objętych dotowaniem,  

o wartości jednostkowej dotacji przekraczającej kwotę określoną w regulaminie 
dotowania do decyzji Prezesa Zarządu,  

6) kapitałowego udziału Fundacji w spółkach krajowych i z udziałem kapitału 
zagranicznego oraz operacji giełdowych papierami wartościowymi, 

7)  rocznego sprawozdania finansowego Fundacji (bilansu i rachunku wyników), 
8) rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji. 
 

§ 11. 
 
1. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał. Każdy członek 

Zarządu może żądać wcześniejszego zwołania posiedzenia Zarządu. 
2. Posiedzenia odbywają się w Warszawie. Zarząd może jednak postanowić o odbyciu 

posiedzenia w innej miejscowości. 
3. Wszyscy członkowie Zarządu powiadamiani są przez Prezesa na co najmniej 14 dni 

naprzód o terminie, miejscu i porządku obrad. 
4. Posiedzenie jest prawomocne, jeżeli dokonano zawiadomienia zgodnie z pkt 3,  

a w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2 członków Zarządu. 
5. Członkowi Zarządu mogą towarzyszyć na posiedzeniu jego doradcy, w tym dyrektor 

generalny z głosem doradczym. 
6. Prezes zaprasza na posiedzenie, stosownie do potrzeb, przedstawicieli instytucji 

kredytowych i innych instytucji współpracujących z Fundacją oraz ekspertów 
powołanych przez Zarząd. Uczestniczą oni w posiedzeniu z głosem doradczym. 



 
 

7. Zarząd przyjmuje, po rozpatrzeniu propozycji Prezesa i wniosków członków Zarządu, 
porządek obrad posiedzenia. 

 
§ 12. 

 
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest ważna, gdy wszyscy 
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu decyzji. Decyzja jest 
przyjęta lub odrzucona przez Zarząd z chwilą jednoznacznego określenia przez każdego 
członka Zarządu jego stanowiska wobec proponowanej treści decyzji. 

2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  Każdy członek Zarządu ma 
jeden głos. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 
§ 13. 

 
1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują: członek 

Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu, oraz protokolant. 
2. Z przyjęcia decyzji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość sporządza się notatkę, którą podpisują: Prezes lub członek Zarządu  
i dyrektor generalny. 

3. Protokoły i notatki, o których mowa w pkt 1 i 2, doręcza się wszystkim członkom 
Zarządu. 

 
§ 14. 

 
1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji są 

upoważnieni: 
    1) Prezes Zarządu - samodzielnie, 
    2) dwie osoby działające łącznie spośród: 
 a)  pozostałych członków Zarządu, 
 b) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach ich 

umocowania. 
3.      Jeżeli wartość działań wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust 2, w ramach 

jednej czynności lub szeregu czynności powiązanych, dokonywanych z jednym 
podmiotem, w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: 
pięć milionów złotych), na ich dokonanie wymagana jest zgoda Kapituły Fundacji 
wyrażona w formie uchwały. 



 
 

4. Ograniczenie wskazane w ust. 3 nie dotyczy czynności w ramach programów 
kredytowych lub pożyczkowych Fundacji oraz dysponowania wolnymi środkami 
Fundacji z przeznaczeniem na lokaty bankowe lub na inne uprzednio zaakceptowane 
przez Kapitułę Fundacji instrumenty finansowe. 

5. Zasady działania Zarządu Fundacji określa Statut oraz regulamin działania Zarządu 
przyjęty przez Kapitułę Fundacji. 

 
§ 15. 

 
1. Zarządowi podlega administracja Fundacji, na czele której stoi dyrektor generalny. 

Strukturę administracji określa Prezes Zarządu. 
2. Administracja realizuje ustalenia i dyrektywy Zarządu oraz Prezesa Zarządu, a także 

prowadzi administracyjną i finansową obsługę Kapituły i Zarządu Fundacji. 
3. Dyrektor generalny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd po uprzednim 

uzgodnieniu z Kapitułą Fundacji. Pracę dyrektora generalnego nadzoruje Prezes 
Zarządu. 

4. Za Fundację jako pracodawcę czynności wynikające z prawa pracy wykonuje Prezes 
Zarządu bądź upoważniona przez niego osoba. Zasady wynagradzania w Fundacji 
określa Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu. 

 
§ 16. 

 
Koszty funkcjonowania Kapituły, Zarządu i administracji pokrywane są ze środków Fundacji. 

 
Rozdział V 

Działalność finansowa Fundacji 
 

§ 17. 
 
1. Środki Fundacji mogą, na mocy decyzji Zarządu, być podzielone na dwie części: 
- część pierwsza, stanowiąca co najmniej około 70% całości środków, będzie 

angażowana bezpośrednio w operacje kredytowania i subsydiowania związane  
z podejmowaniem projektów inwestycyjnych, 

- część druga, w granicach do 30% całości środków może być angażowana  
w pozakredytowe operacje finansowe, takie jak obrót papierami wartościowymi 
/obligacje, akcje, itp./, lokaty kapitałowe, tworzenie i udział w spółkach, 
bankach i innych gospodarczych związkach celowych. 

 



 
 

2. Środki dewizowe Fundacji będą przeznaczone na finansowanie transferu i wdrażanie 
nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przetwórstwa żywności, 
biologicznych środków ochrony roślin, specjalistycznego szkolenia, itp. 

 
3. Wszystkie operacje finansowe i kredytowe Fundacji będą realizowane za 

pośrednictwem banków i zainteresowanych instytucji, na podstawie stosownych umów 
o współpracy i umów o prowadzenie rachunków bankowych Fundacji. 

 
4. Fundacja prowadzi ewidencję księgową, rozliczenia i sprawozdawczość bilansową, 

zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi na jej podstawie zasadami (polityki) 
prowadzenia rachunkowości obowiązującymi w Fundacji. 

 
 

Rozdział VI 
Oddziały Fundacji, łączenie, likwidacja Fundacji i zmiana Statutu Fundacji 

 
§ 17a. 

 
1. Oddziały Fundacji są tworzone oraz likwidowane na podstawie pisemnej uchwały 

Kapituły Fundacji. 
2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego statutu 

oraz odrębnego Regulaminu danego Oddziału.  
3. W uchwale o utworzeniu oddziału Kapituła wyznacza siedzibę oddziału oraz wskazuje 

nazwę oddziału. 
4. Oddział Fundacji jest kierowany przez Dyrektora Oddziału, którego powołuje  

i odwołuje Prezes Zarządu. Do obsługi działalności Oddziału Fundacji może być 
utworzony odrębny rachunek bankowy. 

5. Regulamin Oddziału nadaje Prezes Zarząd Fundacji w porozumieniu                               
z Dyrektorem Oddziału. 

6. Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa 
udzielanego mu przez Prezesa Zarządu Fundacji. 

 
§ 18. 

 
1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach 

określonych przez zainteresowane strony. 
2. Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana przez Kapitułę Fundacji z zachowaniem 

trybu określonego w przepisach dotyczących fundacji. 



 
 

 
§ 19. 

 
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Kapituła.  
2. Likwidację przeprowadza wyznaczony likwidator, któremu przysługują prawa  

i obowiązki Zarządu Fundacji. 
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu rozliczeń Fundacji, przeznacza się na cele 

określone w tym Statucie. 
 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 20. 

 
1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 
 
2. Roczne sprawozdania Zarządu z gospodarowania środkami Fundacji i jego działalności 

za rok ubiegły, sporządzone do końca marca każdego roku, będą publikowane. 
 
 
 


