
PROTOKÓŁ 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

FUNDACJI 
działającej pod nazwą „MOJA FUNDACJA" zis w Jeleniej Górze 

KRS: 00007783534 

W dniu 22 .04.2021 r. w Jeleniej Górze odbyło s i ę Posiedzenie Zarządu Fundacji działającej 
pod nazwą „MO.JA FUNDACJA" zarejestrowanej w Rejestrze Fundacji Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 00007783 534 (dalej , jako: ,,Fundacja"). 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Karnia, który objął funkcj ę przewodniczącego 
oraz protokolanta posiedzenia. 

Przewodniczący stwierdził , że Posiedzenie nie zostało formalnie zwołane, jednak są na nim 
obecni wszyscy Członkowie Zarządu , a zatem !Posiedzenie jest uprawnione do podejmowania 
wiążących uchwał. 

Członkowie Zarządu przyj ę li następujący porządek obrad: 
I . Podjęc i e uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzemienia Statutu Fundacji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Fundacji . 
3. Zamknięcie obrad. 

Ad. I. 
Na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym, Członkowie Zarządu podj ęli 
jednogłośnie(] 00% głosów „za") następującą uchwałę: 

Uchwala numer 01/04/2021 
Posiedzenia Zarządu Fundacji dzialajqcej pod nazwq „MOJA FUNDACJA" 

z/.5 w Jeleniej Górze 
z dnia 22.04.2021 r. 

§ 1 
Zarząd Fundacji postawia zmienić Statut poprzez przyjęcie jego nowego brzmienia : 

ST A TUT FUNDACJI 
Moja Fundacja 

Postanowienia ogólne 

§ I 

I. rundacja pod nazwą Moja Fundacja, zwana dalej Funducj,J, ustanowiona rrz\!z: 
Piotr Karnia - PESEL: 6908 I 907097 
Mari usz Wiem.: hoń - PESEL: 76 J 020803432 
Michał Ś l ern p - PESEL: 89031 l 03038 



zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przt:z nota~iusza Annę 
Wicletno w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze, ul. Słowack i ego 4, w d111u 12.02. 19, 
działa na podstawie, przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Funda~ja jest apo lityczna i ni e związana z żadnym wyznaniem . 
3. Czas trwania Fundacji jest ni eokreś l ony . 

§2 
Fundacja ma osobowość prawną. 

§3 
Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra. 

§4 
I. Terenem działalnośc i Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzg l ędnieniem regionów Karkonoszy, przy czym w zakresie ni ezbędnym dla 
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać s i ę tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych . 

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę . 
4. Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i 

Pol i tyki Społecznej. 

§5 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami , osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

Celami Fundacji są: 

Cele i zasady działania Fundacji. 
§6 

- aktywizacja, wsparcie i rozwój dziec i, młodz ieży oraz osób starszych ze szczególnym 
uwzględni e niem tych, który są wykluczeni ze s połeczeństwa ze wzg lędu na swój status 
s połeczny i są w trudniej sytuacji materialnej ; 

- działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej; 
- kreowanie i wspieranie wolontariatu; 
- kreowanie otoczenia sprzyjającego realizacj i celów Fundacji: 
- pomoc s po ł eczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i życiowej oraz 

wyrównania szans tych rodzin i osób; 
- wspi~ranie rodziny i systemu pieczy zas tępczej : 
- udzie lanie nieodpfa tncj pomocy prawnej oraz zwi9kszunin świadomośc i prawnej 

społeczr.:ństwa ; 

- działa l ność na riecz intt:grucj i i n.:intcgrucji zawodowej i spo łecznej osób zagrożo nyc h 
wykluczeniem społctznym; 

- dzia łalność charytatywna ; 
- podtrzymywanie i upuwsicchnianic trad ycj i nnro<lowl.!j , pil.!l~g11own11i11 polskośc i oraz 

rozwoju świadomośc i 11urodowej , obywatelskiej i kulturowej; 
- dzi aln lność na rzecz mniejszośc i narodowyt:11 i c111icz11yd1 ornz j<,:zyku rcgionalncg0: 



- dz ia ł a lność na rzecz integracji cudzoziemców; 
ochrona i promocja zdro~:via: w tym dz i a łalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwi etni a 2011 r. o działa l ności leczniczej (Dz.U . z 202 1 r. poz. 711 ); 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawn ych ; 

promocja zatrndnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

zagrożonych zwoln ieniem z pracy; 

- dz ia ł a lność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn ; 

- dzia ła lność na rzecz osób w w ieku emeryta lnym; 

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przeds i ę biorczości ; 

- działalność wspomagająca rozwój techniki , wynalazczośc i i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej ; 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

- nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

- dz iałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ; 

- działalność na rzecz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

- działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, turystki i krajoznawstwa; 

- działalność na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności 

państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ; 

- upowszechniani e i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagaj ących rozwój demokracji; 

- udzie lanie nieodpłatnego pośrednictwa obywatelskiego; 
- ratowanie i ochrona ludnośc i ; 

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 
za granicą ; 

- upowszechnianie i ochrona praw konsumenta; 

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwij ania kontaktów współpracy 
między społeczeń stwami ; 

- promocja i organizacj a wo lontari atu ; 

- pomoc Polonii i Polakom za grani cą; 

- działal ność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

dzi,ała!noś_ć na rzecz weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 8 

paidz1ern1 ka 2020 r. o weteranach dzia łań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2055); 

- promocja Rzeczypospolitej za granicą ; 

- działaln~ść na rzecz rodziny, macierzyń s twa, rodz icie lstwa, upowszechn iania j ochrony 
praw dziecka; 

- przeciwdz i ał a ni e uza leżni eniom i pato logiom społecznym · 
- rewitalizacja; ' 

- dz i ała lność na r1:ecz organizacji pozarzt1dowych : 

Fundacja realizuje swoje cele popm::z: 
§ 7 

- organizowani e spotka r'l ; 

- rozwijanie tal entów i pasji ; 



- współpracę z przedsiębiorcami; . 
współpracę z władzami samorządowym i. rządowym i i organizacjam i pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w ce lach działania Fundacj i; 
- organizowanie akcji i kampanii spo ł ecznych oraz informacyjnych; 
- dz ia łalność charytatywna i wspierani e organizacji charytatywnych; 
- pomoc w usamodzielnianiu się młodz ieży z domów dziecka po os iągnięciu 

pełnoletniości: 

- pozyskiwanie środkóv,1 finansowych na dz iała lność Fundacji poprzez granty, 
darowizny. programy unijne. \Vsparcie samorządowe, aukcje, zbiórki itp.; 

- inne działania wspierające działania Fundacji; 
- realizacja akcji wspierających świadomość w zakresie ochrony środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem czystości powietrza(działania antysmogowe); 
- edukacja na temat różnych kultur społeczef1stwa otwartego, tolerancyjnego i 

wieloku lturowego; 
- wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej ; 
- promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi; 

- działal ność reklamowa obejmująca całą aktywność Fundacji oraz jej wizerunek i markę. 

§ 8 
l . Dla osiąg111ęc 1a swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 

2. Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia także z innymi 
fundacjam i oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

Majątek i dochody Fundacji. 

§9 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (twa tysiące) złotych oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10 
I. Dochody Fundacj i pochodzić mogą w szczególności z: 

- darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu, 
- dotacji i subwencj i oraz grantów, 

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
- dochodów z majątku Fundacji, 
- funduszy Unii Europejsk iej. 

- dochodów z działalności gospodarczej, 

- 1 % podarku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi 

2. 
przepisami i przekazanego na rzecz Fundacj i. 

Odpłatna działa lność pożytku publicznego może polegać na: 

3. 

- organ izacji imprez muzycznych, kulturalnych , sportowych, 
- organizacji szkolcó i warsztatów, 

- _zbywaniu przedmiotów pochodzącyc h z darowizn na rzecz Fundacji. 
I· undac.1a może prowadzić działalność gospodarczą: 

- zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przy czym dochód 
pozyskany z jej prowadzenia będzie przeznaczony na cele statutowe, 

- wyłącznie jako dz iałalność dodatkową w stosunku do celów statutowych, 



- samodzielnie a także przez specjalne wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w innych podmiotach gospodarczych, 4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja określi przedmiot i zasady jej prowadzenia w odrębnym regulaminie. 5. Uzyskiwana nadwyżka przychodów nad kosztami przeznacza jest na działalność statutową Fundacji . 

§ 11 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 12 
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie Fundacji, Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 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 Fundacji, Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 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 Fundacji, Członków organów Fundacj i lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji, 
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach zawyżonych niż rynkowe. 

Organami Fundacj i są: 
l . Zarząd Fundacji . 
2. Rada Fundacji. 

Organy Fundacji. 
§ 13 

Zarl.ąd Fundacji. 
§ 14 

I. Zarząd Fundacj i składa się z dwóch do pięciu Członków. 2. Zarząd kieruje działalnośc ią Fundacj i i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Członkowie Zarządu są powo ływan i i odwoływani uchwaht Rady Fundacji. 



4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Prezesa. 
5. Mandat Członka Zarządu Fundacj i wygasa z chwilą: a) odwołania. 

b) złożenia rezygnacji , 
c) śmierci. 
d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno-skarbowe. 

6. Prezes Zarządu Fundacji może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie Radzie Fundacji . 
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony . 8. Od\\olanie Członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okolicznośc i innych niż w ust.5 powyżej , które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Zarządu , w szczególności poprzez: a) niewypełnienie obowiązków Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy, b) rażące naruszenie postanowień Statutu, c) działanie na szkodę Fundacji. 

§ 15 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych , b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów. subwencji i dotacji , 3. Zarząd ma obowiązek przedłożenia Radzie Fundacji, raz w roku sprawozdania ze swojej działalności . 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego braku co najmniej dwóch Czł onków Zarząd u w formie pi semnej z tygodniowym wyprzedzeniem. 6. Pos iedzenia Zarządu mogą odbywać s ię za pośrednictwem telefonu w fonnic telekonferencj i, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wi deokonferencji , jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania s ię na od legł ość. Uchwały podj1rte na takim posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania li sty obc1.:ności przez każdego Członka Zam1du, który brał w nirn udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczqcego posiedzl!nia i protokolanta. W protokole posiedzenia prLeprowadzoncgo w opisanej powyżej formie czyni s ię wzmiankę o prz.eprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośrednie go porozumiewania si~ na odległość. 



7. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym 
również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego pod warunkiem, że wszyscy 
Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

8. Członek Zarządu może oddać swój gło s na piśmie za pośrednictwem innego Członka 
Zarządu bądź korespondencyjnie. 

9. Głos oddany przez Członka Zarządu w sposób opisany w ust.8 uwzględnia się przy 
obliczeniu kworum oraz wyniku głosowania, pod warunkiem otrzymania przez 
Przewodniczącego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na tym 
posiedzeniu. 

I O. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji . 

11 . Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani , co musi zostać określone w formie 
uchwały Zarządu. 

Sposób Reprezentacji 
§ 16 

I. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie 
Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z 
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych -
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

Rada Fundacji 
§ 17 

I . Rada Fundacji składa się z dwóch do szczęściu Członków. 
2. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieokreślony . 
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo, przy czym Rada Fundacji 

może w formie uchwały podjąć decyzje o przyznaniu zwrotu uzasadnionych kosztów w 
wysokości nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS. 

5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zarząd. Następnych Członków 
Rady, na miejsce osób które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady , 
powołuje Rada Fundacji. 

6. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z pisemnym wnioskiem wystąpi 
co najmniej polowa składu Rady Fundacji . 

7. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą: 
a) odwoł ania , 

b) zł ożeni a rezygnacji , 
c) śmierc i , 

d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo karno-skarbowe. 

8. Odwołanie Członka Rady Fundacji może 11c1 s t ,1pić w przypadku zaistnienia okoliczności 
innych niż w ust.7 powyżej , które w sposób dlugotrwa-ly uniemożliwiają bądź w znaczny 
sposób u trudni aj ą pełnien ie funkcji przez Członka Rady fundacji albo powodują utratę 
zaufania do danego Członka Rady Fundacji , w szczególności poprzez: 

a) ni ewypełnie ni obowi l:Jzków Członka Rudy Fundacji pm:z okres co najmniej 3 miesi ęcy , 
b) rażące naruszeni e postanowicń Statutu , 



9. 

c) działanie na szkody Funda~j i. .. . . 
Odwobnie, 0 którym mowa w ust.8 nas tępuj e w drodze uchwały Rady F un~acJI podJę teJ 
większością głosów, w obecnośc i co naj mniej połowy s kładu Rady_~unda~JI. . 

IO. w przypadkach, 0 któryc h mowa w ust.7 li t. b), c) , d) Rada F undacJ 1 podepmlJ e uchwałę 

I. 

3. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

o stwierdzen iu wygaśn ięc i a mandatu . 

§ 18 
Członek Rady Fundacj i ni e może być _j ednocześni e powo łany do Zarządu Fundacj i, an i 
pozostawać z Członkiem Zarządu Fundacj i w związku małżeń skim , we wspó lnym 
pożyc i u. w stosunku pokrewid1stwa, powinowactwa I.ub podległości służbowej . 
Członkiem Rady Fundacj i nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem z a 
przestępstwo umyś le śc igane z oskarżenia publicz nego lub przestępstwo karno-skarbowe. 
Członek Rady Fundacji ma obowiązek bezzwłocznego powiadomie nia Rady Fundacj i o 

zaistnieniu okoliczności , o których mowa w ust.2 . 

§ 19 
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku . 
Posiedzeni a Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacj i, a w jego braku co 
najmniej dwóch Członków Rady Fundacji w formie pisemnej z tygodniowym 

wyprzedzeniem . 

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - bezwzględną większośc i ą głosów. 
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem te lefonu w form ie 
telekonferencji , przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prow adzeni e 
wideokonferencji, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego 

porozumi ewania się na odległość. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu będą ważne pod 
warunkiem podpisania listy obecności przez każdego Członka Rady Fundacji , który brał 
w nim udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenia 
i protokolanta. W protokole posiedzenia przeprowadzonego w opisanej powyżej formi e 
czyni s i ę wzmiankę o przeprowadzeniu posiedz enia przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość . 

Dopuszcza s i ę głosowanie oraz podejmowanie uchwał w try bie pisemnym , w ty m 
również przy wykorzystaniu podpisu d ektronicznego pod warunkiem , że wszyscy 
Członkowie Rady Fundacj i zos tali powiadomieni o treści proj ektu uchwa ły. 
Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na pi śmi e za pośrednic twem inn~go 
Członka Rady f undacji bądź korespondencyjni e. 

Głos oddany przez Członka Rady Fundacj i w sposób opisany w ust.6 uwzg l ędni a s i ę przy 
obliczen iu kworum oraz wyni ku g łosowan ia, pod warunki em o lrzyma nia prza 
Przewodniczącego głos u nic późn i ej niż w chw ili zarządzeni a g losowania na ty m 
po~iedzen iu . 

§ 20 
I . Rada Fu ndacji j es t orgam~m nudmrujqcym oraz pd ni funkcje op in iodawczo - do radcze . 
2. Do zadań Hady J-'umfacji na lc?.y: 

aJ opinio~aui_c i pudcj muwu 11 ie <kcyLji w przed11ti uc h.: lokaty kapita łów fundacyj nych. 
b) ustulanit k ierunków, fonu i / .ttk rc!) ll d;;ia l a l noś ci guspodun:zcj Fund ucj i. 
c) ocena d:ti a l a lno :ś ci / ar/ ,1Ju i ud1.idanic abso lu lo rium jego C Llonkom, 



d) kontrola i ocena ca ł okształtu dzia ł alności Fundacji - ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności finansowo-księgowej i gospodarczej , 

e) pełnienie funk~ji opiniodawczo-doradczych. 
3. Każdy z Członków Rady Fundacji ma prawo wg lądu do całości dokumentacji Fundacji . 

Zmia na Statutu 
§ 21 

Zmian w Statucie Funda~ji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyś lnej uchwały 
podejmowanej w obecności wszystkich Członków Zarządu. Zm iany Statutu nie mogą dotyczyć 
celów. dla realizacj i których Fundacja zosta ł a ustanowiona i okreś lonych w akcie 
założycielskim . 

l. 

PohJczcnie z inną fundacją. 
§ 22 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
Połączenie z inną fundacją nie może n astąpić. jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 

§ 23 
\\i sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd , przy czym jego decyzje zapadają 
w drodze jednomyślnej uchwały. 

Likwidacja Fundacji. 
§ 24 

Fundacja ulega likwidacj i w przypadku osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku . 

§ 25 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyś lnej uchwały. 

§ 26 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą 
uchwały Zarządu na cele statutowe, w szczegó lności poprzez przekazanie innym podmiotom, 
których cele statutowe odpow i adają celom Fundacji . 

§2 
L'c:hwalu wc:hudzi w życie z c:hwilq podjęcia, z mocą obowiązujqca od da1y wpisu zmian do 

Krajowego Rejestru Sądowego . 

Ad. 2. 
PrLtwodniczący pnedst.awd kandydatury Pana Krzysztofa Bia łkowskiego oraz Puna 
Radosława Glinkowskiego, na Członków Rudy Fundacji sk ladaj,1c jednoczdni e ich pisc:mne 
zgody na obj r;c it ww. funkcji . 
Nc1 \~nio~ek Przcwod11i c1i.)ct go, w g!osowa11iujawnym , C1 lonkowil' Znl'l.tjd u poJ};l i 
jcdnog ło ~ n it: ( I 00% gło-;ów ,,1a .. ) 11ast1y puj ,1u: uchwały : 



Uchwala numer 02/04/2021 
Pmdedzenia Zarzqdu Fundacji dzialajqcej pod nazwq „MOJA FUNDACJA" 

zis w Jeleniej Górze 
z dnia 22.04.2021 r. 

\' i 5 
Zarzqd Fundacji postawia powołać Pana Krzysztofa Białkowskiego w poczet Członków 

pierwszego składu Rady Fundacji. 

§ 2 
Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązująca od daty wpisu zmian 

Statutu do Krajowego Rej estru Sądowego. 

Uchwala numer 03/04/2021 
Posiedzenia Zarzqdu Fundacji działającej pod nazwą "MOJA FUNDACJA" 

w Jeleniej Górze z dnia 22.04.2021 r. 

§1 
Zarząd Fundacji postanawia powołać Pana Radosława Glinkowskiego w poczet Członków 

pierwszego składu Rady Fundacji. 

§2 
Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązująca od daty wpisu zmian 

Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Ad.3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył niniejsze 
posiedzenie. 

PRZEWODNICZĄCY I PROTOKOLANT 

Piotra Karnia 
(podpis) 

MOJA FUNDACJA 
58 500 Jelenia Góra 

1JI Wy~piar\~k1c90 18/ 5 
r,J 1' 

1
) 1 i 2-,00li 1 'J KRS 0000778354 
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Załącznik nr 1 
do Protokołu Posiedzenia Zarządu Fundacji, działającej pod nazwą „MOJA 

FUNDACJA" zis w Jeleniej Górze, KRS: 00007783534 

UST A OBECNOSC[ 

Piotr Grzegorz Ka mia 
~ 

~'--~ ~ '7 

~/. ,_ ~, ·)ie 'r --,. 

Michał Mariusz Ślcmp 

MOJA_ FUNDACJA 
58-.:i00 Jelenia Go' 

u/ W . . . ra 
t 1/P 6 . ysp1a nsk1e90 18/5 
~ 112800619 KRS 0000778354 


