
Załącznik Nr 2 

Uchwała Nr 2 

Rady Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” z siedzibą w Warszawie 
z dnia 08.12.2015r. 

 

w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Fundacji   „NIKT NIE ZOSTAJE”        

§ 1

Działając na podstawie Uchwały Nr 1 Rady Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” z dnia 08.12.2015r.

(Załącznik Nr 1) w związku z § 18 ust. 14 Statutu Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” z siedzibą w

Warszawie postanawia się, co następuje: 

1. Uchwala się tekst jednolity Statutu Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” o następującym brzmieniu:

„STATUT FUNDACJI 

„NIKT NIE ZOSTAJE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja  „Nikt  Nie  Zostaje”,  zwana  dalej  „Fundacją”,  ustanowiona  przez  Fundatora

Jadwigę Zakrzewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu

12 marca 2013 roku, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mirosława Kupis w Warszawie,

przy ul. Grzybowskiej Nr 2 lok. 84, 00-131 Warszawa – przez Notariusza – Mirosława

Kupis,  Repertorium  A nr  1284/2013,  działa  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  6

kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t.- Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego

Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.  Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 



2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla  właściwego realizowania  celów może ona  prowadzić  działalność  także

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych

fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów

statutowym.

§ 5

1. Fundacja może używać pieczęci prostokątnej z nazwą i danymi adresowymi wraz z numerem

NIP i REGON oraz numerem pieczęci z napisem w otoku  Fundacja „Nikt nie zostaje” 

2. Fundacja może posiadać wyróżniające ją logo, związane z charakterem jej działania.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub

jej samej.  

Rozdział II. 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Fundacja została powołana w celach:

1. niesienia pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali  ranni i  poszkodowani w

misjach wojskowych poza granicami kraju;

2. niesienia pomocy rodzinom żołnierzy, o których mowa w pkt 1;

3. niesienia  pomocy  rodzinom  żołnierzy  Wojska  Polskiego  którzy  zginęli  w  związku  z

wykonywaniem misji wojskowych poza granicami kraju.

4. popularyzacji zagadnień wymienionych w punktach 1,2,3.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. udział  w  refundacji  kosztów  leczenia  specjalistycznego  rannych  i  poszkodowanych  w

misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te przekraczają limity określone  zakresem

ubezpieczenia; 

2. organizowanie  inicjatyw pozwalających  na  rehabilitacje  i  powrót  do  normalnego  życia

rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami



kraju;

3. wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy i ich rodzin, o których

mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup

przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu itp.;

4. udział  w  refundacji  kosztów  niezbędnej  opieki  socjalnej  nad  samotnymi  inwalidami  I

grupy,  których  inwalidztwo  powstało  w  czasie  pełnienia  służby  w  polskich  misjach

wojskowych poza granicami państwa;

5. pomoc osobom o których mowa w pkt 4 w aktywizacji  i  rehabilitacji zawodowej m.in.

poprzez  udział  w  refundacji  kosztów  zdobywania  nowych  kwalifikacji  zawodowych,

studiów, kursów i szkoleń;

6. działalność na rzecz integracji środowiska osób wymienionych w § 8;

7. organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych w misjach 

wojskowych poza granicami kraju;

8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin o których

mowa w § 8;

9. organizowanie  i  finansowanie  szkoleń,  kursów  i  wykładów  związanych  z  niesieniem

pomocy osobom wymienionym w § 8;

10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

11. działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, produkcja filmów,

audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również upowszechnianie w 

internecie i w środkach masowego przekazu, w formie audycji, filmów, artykułów, 

reportaży, wywiadów itp. wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 10

Działalność określona w § 8 jest  działalnością nieodpłatną w zakresie następujących rodzajów

działalności:

1. Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  (PKD

85.51.Z);

2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

3. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);

4. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);

5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

6. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

7. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD

86.90.E);

8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);

9. Pomoc  społeczna  z  zakwaterowaniem  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  (PKD



87.20.Z);

10. Pomoc  społeczna  z  zakwaterowaniem  dla  osób  w  podeszłym  wieku  i  osób

niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);

11. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);

12. Pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania  dla  osób  w  podeszłym  wieku  i  osób

niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);

13. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);

14. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD

88.99.Z);

§ 11

Dla  osiągnięcia  swoich  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  prawnych  i

fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji; może łączyć się z

fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

 1. Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski,  na  który  składa  się  wkład  pieniężny

przekazany przez Fundatora w kwocie 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych, z czego

1000 (słownie:  jeden tysiąc)  złotych jest  przeznaczone na działalność gospodarczą oraz

środki  finansowe,  nieruchomości  i  ruchomości  nabyte  przez  Fundację  w  czasie  jej

działania.

 2. Dochody Fundacji pochodzą, w szczególności z:

 a) darowizn, spadków, zapisów, 

 b) dotacji i subwencji osób prawnych, 

 c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 d) dochodów z majątku Fundacji - nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

 e) aukcji w tym internetowych,

 f) odsetek bankowych,

 g) dochodów z działalności gospodarczej.

 h) innego rodzaju przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji,  poczynionych zarówno

przez krajowe, jak i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

3. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność

statutową.



4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą w całości realizacji celów statutowych.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

 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  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.

§ 15

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  majątkiem  Fundacji  zobowiązań  w  stosunku  do

fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi

pracownicy  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. przekazywać  majątku  Fundacji  na  rzecz  fundatorów,  członków  organów  Fundacji  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. wykorzystywać majątku Fundacji  na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji  lub

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 16

 1. Organami Fundacji są:

 a) Rada Fundacji – zwana dalej Radą;  

 b) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem. 

 2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział  w pracach tego organu, mogą

jednak  domagać  się  zwrotu  poniesionych  i  uzasadnionych  wydatków  związanych  z  tą

działalnością.



 3. Członkowie  Zarządu  mogą  otrzymywać  wynagrodzenie  o  ile  Rada  podejmie  stosowna

uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

RADA 

§ 17

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 5 do 9 członków, wybieranych na okres kadencji, która trwa 3 (trzy)

lata. 

3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu w wykonywaniu swoich obowiązków

4. Członkowie Rady:

a. nie mogą być Członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b.  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Członków pierwszego  składu  Rady  powołuje  Fundator.  Następnych  członków Rady na

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje

swą decyzją Rada, podejmowaną w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

6. Rada  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  ze  swego  grona  Prezydium  Rady:

Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.

7. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  Członka  Rady  może  nastąpić  w

wyniku uchwały  podjętej  jednogłośnie  przez  pozostałych członków Rady.  Fundator  nie

może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie. 

8. Członkostwo  w  Radzie  wygasa  w  przypadku  pisemnej  rezygnacji  z  członkostwa  lub

śmierci członka Rady. 

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. nadzór nad realizacją zadań i celów statutowych Fundacji; 

2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

4. uchwalanie zmian w statucie Fundacji; 

5. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

6. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

7. inicjowanie  działań  zmierzających  do  uzyskania  środków  finansowych  na  działalność

Fundacji,  a  także  rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  rocznych  preliminarzy  budżetowych,

sprawozdań  finansowych,  bilansów  oraz  rachunku  zysków  i  strat  za  rok  ubiegły,

przygotowywanych przez Zarząd; 

8. podejmowanie uchwał w sprawach podziału dochodów Fundacji  lub pokrycia strat  oraz

wyrażania zgody na zbywanie środków trwałych należących do Fundacji; 



9. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji; 

10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;  

11. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonywanych obowiązków; 

12. ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu; 

13. inspekcja  gospodarki  Fundacji,  kontrola  ksiąg  rachunkowych  oraz  badanie  słuszności  i

celowości poczynionych wydatków. 

14. podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach,  w  których  Statut  nie  określa  właściwości

Organów Fundacji.

§19

1. Prezydium  Fundacji  ma  prawo  dokonywania  kontroli  działalności  Fundacji,  poprzez

oddelegowanych ze swego składu przedstawicieli w liczbie, co najmniej dwóch członków. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów

Fundacji oraz uzyskiwania wyjaśnień od Zarządu Fundacji. 

§20

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej  niż 2

razy  w  roku.  W  posiedzeniach  tych  uczestniczy  przedstawiciel  Zarządu  w  celu  składania

wyjaśnień.

§21

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy

członków chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

2. Każdy członek Rady ma jeden głos. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw

danej  uchwale  decyduje  głos  Przewodniczącego,  lub  w  razie  jego  nieobecności,

Wiceprzewodniczącego.

3. Głosowanie na posiedzeniach Rady Fundacji jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych

oraz  spraw,  co  do  których  choćby  jeden  z  członków  Rady  Fundacji  zażądał  tajności

głosowania. 

4. Uchwała  w  sprawie  udzielenia  absolutorium,  odwołania  całego  Zarządu  lub  członka

Zarządu  może  być  powzięta,  jeżeli  w posiedzeniu  Rady  uczestniczy  ponad  połowa jej

członków i za przyjęciem takiej uchwały głosuje 2/3 obecnych. 

§22

1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji,

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 23

Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

ZARZĄD 

§ 24



 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków i jest powoływany na okres kadencji, która trwa 3 lata

przez Radę w drodze uchwały.

 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes wyznaczony przez Radę. Prezes wyznacza Wiceprezesa

oraz Sekretarza Zarządu, a także Dyrektora Generalnego Fundacji.

 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy

jego członków.

 5. Posiedzenia  Zarządu  Fundacji  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  niż  raz  na

miesiąc.

 6. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i pracy Zarządu określi regulamin wydany przez

Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę. 

§25

 1. Członkostwo Zarządu ustaje po upływie trzyletniej kadencji  lub indywidualnie z chwilą

odwołania lub śmierci członka Zarządu, jak również w przypadku złożenia rezygnacji przez

członka Zarządu.

 2. Odwołanie członka Zarządu przez Rade następuje, w szczególności w przypadku:

 a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka

Zarządu,

 b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania

funkcji,

 c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż kwartał,

 d) nienależytego wypełniania funkcji członka,

 e) istotnego naruszenia postanowień Statutu,

 f) działania na szkodę Fundacji.

§26
Zarząd:

1. reprezentuje ją na zewnątrz,

2. zatrudnia pracowników Fundacji, określając ich wysokość wynagrodzenia miesięcznego,

3. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

4. sporządza  sprawozdania  z  działalności  Fundacji,  w  tym  sprawozdania  finansowe  za

zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.  

5. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,



7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

tworzy  i  likwiduje  jednostki  organizacyjne  Fundacji  oraz  zatwierdza  regulamin

organizacyjny

9. wdraża działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na działalność Fundacji.

Powołuje  i  odwołuje  dyrektora  Biura  Fundacji  oraz  inne  osoby  pełniące  funkcje

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji. 

10. Do  zadań  Biura  Fundacji  należy  obsługa  organizacyjna,  prawna,  księgowa  i

finansowa Fundacji

§27

Oświadczenie woli  w imieniu Fundacji  składają,  co najmniej  2 członkowie Zarządu działający

łącznie.

§28

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji i  innych jednostek organizacyjnych

określa Zarząd za zgodą Rady.

3. Wynagrodzenie  członków  Zarządu  i  pracowników  biura  Fundacji  jest  wypłacane  z

uzyskanych  środków,  bez  naruszania  zasobów  finansowych  przekazywanych  przez

Fundatora.

4. W  umowach  zawieranych  pomiędzy  Fundacją  a  członkiem  Zarządu,  Fundacja

reprezentowana  jest  przez  przewodniczącego  Rady  lub  za  jego  zgodą

wiceprzewodniczącego.  

§ 29

Członek Zarządu bez zezwolenia Rady nie może zajmować się działalnością konkurencyjną dla

Fundacji, dotyczy to również udziałów w działalności innych osób prawnych.

Rozdział V

 Działalność gospodarcza

§ 30

1. Fundacja  może  prowadzić  w  kraju  i  za  granicą  działalność  gospodarczą,  zgodnie  z

obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.  Przedmiotem  działalności  gospodarczej

Fundacji jest:

 a) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD

47.19.Z); 

 b) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach

i targowiskach (PKD 47.82.Z);

 c) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach



(PKD 47.89.Z);

 d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD

47.91.Z);

 e) Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,  straganami  i

targowiskami (PKD 47.99.Z);

 f) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);  

 g) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);  

 h) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

 i) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

 j) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

(PKD 59.11.Z); 

 k) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

 l) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 

 m) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 63.99.Z);

 n) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);  

 o) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z); 

 p) Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

 q) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

 r) Kierowanie  w zakresie  działalności  związanej  z  ochroną zdrowia,  edukacją,  kulturą

oraz  pozostałymi  usługami  społecznymi,  z  wyłączeniem  zabezpieczeń  społecznych

(PKD 84.12.Z); 

 s) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); 

 t) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); 

 u) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);

 v) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);  

 w) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z); 

 x) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD

73.12.B); 



 y)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca  na  cele  reklamowe w mediach elektronicznych

(Internet) (PKD 73.12.C);

 z) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD

73.12.D).

 2. Wszelkie  dochody Fundacji  pochodzące  z  prowadzenia  działalności  gospodarczej  mogą

być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 3. Decyzję  o  rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  w  zakresie  wymienionym  w  ust.  1

podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 5. Przed  rozpoczęciem  działalności  gospodarczej  w  danym  zakresie,  Fundacja  uzyska

wymagane  zezwolenie,  koncesję  lub  upoważnienie,  jeżeli  będzie  to  wymagane  przez

przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI 

Tytuły honorowe

§ 31
1. Osobie  fizycznej  lub  prawnej,  która  współpracuje  z  Fundacją  i  przekazała  na  jej  rzecz

środki finansowe lub rzeczowe może być przyznany tytuł honorowy "Przyjaciel Fundacji

„Nikt Nie Zostaje”. 

2. Tytuł przyznaje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 32

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada.

§ 33

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji  Fundacji  mogą zostać przeznaczone

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji

o zbliżonych celach.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział

Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego.”. 



§2

1. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy: 
1. Jadwiga Zakrzewska .............................................

2. Stanisław Ilnicki ...................................................

3. Henryk Zieliński ...................................................

4. Krzysztof Kwiatkowski .........................................

5. Jolanta Korsak ........................................................
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