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STATUT 

Fundacji „Warszawskie Centrum Psychoonkologii” 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą „Warszawskie Centrum Psychoonkologii”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: 

Annę Długołęcką 

Martę Rusek 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Waldemara Gładkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Pl. 

Piłsudskiego nr 2 00-073 Warszawa, w dniu 21 maja 2014 r, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

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

 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

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

w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracować  

z instytucjami zagranicznymi. 

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

nazwy  

w wybranych językach obcych. 

§ 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§4 
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Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Minister ds. rodziny, pracy i polityki 

społecznej.  

 

§5 

1. Fundacja może używać pieczęci. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logotypu). 

3. Wzór pieczęci i logotypu określi Zarząd Fundacji. 

 

§ 6 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla celów Fundacji według zasad ustalonych przez Fundatorów. 

2. Fundacja może ustanawiać Patronów Honorowych Fundacji, według zasad 

ustalonych przez Fundatorów. 

 

Cele, zasady  i formy działania Fundacji 

§ 7 

Fundacja została powołana w celu podejmowania wszechstronnych działań na rzecz 

wymienionych poniżej grup osób: 

 - osób chorych przewlekle – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (ze szczególnym 

wskazaniem na osoby chore onkologicznie), 

- osób po przebytej chorobie nowotworowej,   

- osób niepełnosprawnych, 

- osób bliskich wymienionych powyżej grup osób – w tym osób po stracie, 

- lekarzy oraz środowisk medycznych, rehabilitantów, psychologów, oraz innych 

specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi choroby przewlekłej, 

- wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi przewlekle, 

 w celu: 
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1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie psychoonkologii oraz 

wspomagania działalności leczniczej, 

2. nauki i edukacji – w szczególności w zakresie onkologii i psychoonkologii, 

3. terapii i psychoterapii oraz doradztwa psychologicznego,  

4. rehabilitacji osób objętych celami fundacji, 

5. podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania 

szans tych osób; 

6. prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej 

oraz szkolnej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na  

chorobę czy niepełnosprawność; 

7. podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród osób 

objętych celami działania Fundacji; 

8. podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, kultury i 

sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji; 

9. działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia 

osobom chorym i ich rodzinom; 

10. promocji i organizacji wolontariatu. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. realizowanie programów psychoedukacyjnych, terapeutycznych, różnych form 

poradnictwa, rehabilitacji oraz działań samopomocowych adresowanych do osób 

objętych celami działania Fundacji; 

2. organizowanie szkoleń i seminariów dla pracowników służby zdrowia i opieki 

społecznej oraz dla szkół. 

3. realizację programów wsparcia na rzecz osób chorych przewlekle i onkologicznie  

i ich bliskich oraz dla osób po stracie; 

4. organizowanie i wspieranie programów informacyjnych i edukacyjnych oraz 

programów wyrównujących szanse w zakresie aktywności, integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób objętych celami działania Fundacji; 
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5. organizowanie i wspieranie programów promujących ochronę i promocję zdrowia; 

6. organizowanie i wspieranie programów sportowych i kulturalnych będących 

uzupełnieniem terapii psychoonkologicznej i  promujących aktywny i zdrowy styl 

życia; 

7. organizowanie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób objętych celami działania 

Fundacji; 

8. opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością  Fundacji oraz 

z celami przez nią realizowanymi; 

9. popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób 

nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych, 

10. prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów chorych przewlekle oraz ich 

rodzin,  

11. inicjowanie i organizowanie konferencji, wydawnictw, spotkań, warsztatów, 

wyjazdów i innych imprez publicznych objętych celami działania Fundacji; 

12. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;  

13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi  organizacjami instytucjami , ośrodkami 

naukowymi i fundacjami oraz stowarzyszeniami o pokrewnym profilu działalności; 

 

§ 9 

1. Fundacja może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi, 

instytucjami,  organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. Współpraca może mieć 

charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania 

przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 

źródeł. 

2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może brać udział w projektach  

finansowanych ze środków publicznych. 

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 
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Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł, (słownie: jeden 

tysiąc złotych) przekazany Fundacji w na podstawie oświadczeń woli Fundatorów, 

po 500 zł (słownie: pięćset złotych)przez każdego z Fundatorów, a także środki 

majątkowe uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działalności, w tym 

pieniądze i papiery wartościowe, oddane na własność nieruchomości oraz 

ruchomości. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód uzyskany w toku  

działalności prowadzonej przez Fundację może być przeznaczony tylko na 

realizację celów statutowych Fundacji. 

3. Dochody Fundacji pochodzą: 

- ze zbiórek, aukcji, licytacji, kiermaszów i innych imprez publicznych; 

- z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów; 

- z przychodów z majątku Fundacji, w tym odsetek z depozytów bankowych; 

- z przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

- z przychodów z ofiarności publicznej; 

- z innych wpływów prawem nie zakazanych; 

4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie 

ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 

5. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia 

długów przewyższających wartość mienia darowanego. 

6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą 

ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz obcych we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

 

§ 11 

Wszystkie środki i dochody uzyskane przez Fundację będą przeznaczone wyłącznie na 

działalność statutową, w tym na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 
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Działalność pożytku publicznego 

§ 12 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz 

ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz wymienionych poniżej grup osób: 

-  osób chorych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie),  

-  osób niepełnosprawnych,  

-  osób bliskich wymienionych powyżej grup osób, 

-  lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i innych specjalistów pracujących z 

osobami doświadczającymi choroby przewlekłej. 

2. Działalność ta jest prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku    

publicznego. 

 

§ 13 

Fundacja nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań członków, 

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

członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu 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 majątek Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub 

pracowników 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 majątek  Fundacji na rzecz członków, członków organów lub 

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

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.  

4. nabywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie w stosunku do 
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ww. osób, na warunkach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe, z wyłączeniem przypadków nabycia pod tytułem darmym. 

 

Organy Fundacji 

§ 14 

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji. 

§ 15 

Do kompetencji Fundatorów należy powoływanie i odwoływanie składu Zarządu 

Fundacji, Rady Nadzorczej i Rady Programowej. 

 

 

Zarząd Fundacji 

§16 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób. 

2. W skład Zarządu Fundacji mogą być powoływani Fundatorzy lub osoby wskazane 

przez Fundatorów.  

3. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Zarządu Fundacji 

składa jeden członek Zarządu Fundacji.  

4. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby, które były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub przestępstwo karno-

skarbowe, popełnione umyślnie. 

5. Członek Zarządu może być zawieszony przez Fundatora w przypadku wszczęcia 

postępowania karnego lub karno-skarbowego przeciwko takiemu członkowi 

Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. W trakcie mogą być 

dokonywane wybory uzupełniające lub rozszerzające. 

7. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów . 

8. Fundatorzy mogą powołać członka zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Fundacji. 
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§17 

1. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorów na wniosek 

Fundatora w przypadku: 

a) stwierdzenia niezdolności do pracy przez komisję lekarską; 

b) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, odpowiedniej dla 

środowiska naukowego członka Zarządu Fundacji, stwierdzającego 

naruszenie zasad etyki zawodowej; 

c) nie wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków; 

d) utraty zaufania Fundatora. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje także w przypadku rezygnacji, śmierci członka lub 

skazania członka Zarządu przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

karne lub przestępstwo karno-skarbowe, popełnione umyślnie. 

3. Członek Zarządu Fundacji może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację. 

Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. 

4. W przypadku odwołania członka Zarządu Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu 

w następstwie rezygnacji, śmierci lub prawomocnego skazania przez sąd za 

przestępstwo wskazane w § 16 pkt. 4 Statutu, Fundatorzy uzupełniają skład 

Zarządu jeśli jego skład nie spełnia wymagań przewidzianych w § 16 pkt.1 Statutu. 

 

§ 18 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji 

dotyczących Fundacji, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatorów, a 

w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b) zarządzanie majątkiem i dochodami Fundacji, w tym pozyskiwanie  środków 

finansowych na działalność statutową Fundacji; 

c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

d) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

e) uchwalanie i zmiany ogólnych zasad zatrudniania i wynagradzania 

pracowników Fundacji; 

f) zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań; 
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g) przygotowywanie i uchwalanie rocznych lub wieloletnich programów 

działania Fundacji; 

h) przygotowywanie i uchwalanie rocznych lub wieloletnich planów 

finansowych Fundacji; 

i) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 

Fundacji; 

j) opracowywanie strategii i zasad poszukiwania funduszy zapewniających 

stabilny rozwój Fundacji; 

k) uchwalanie regulaminów; 

l) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

m) definiowanie, powoływanie i odwoływanie grup projektowych oraz 

określanie celów, zasad organizacji i zakresów projektów; 

n) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;  

o) podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

p) ustanawianie odznak, medali honorowych, statuetek i przyznawanie ich wraz  

 z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów Fundacji; 

q) ustanawianie Patronów Honorowych Fundacji oraz członków grup 

programowych; 

 

§ 19 

1. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes. Pod nieobecność Prezesa działaniami 

fundacji kieruje Vice Prezes. 

2. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały określić podział obowiązków pomiędzy 

poszczególnych członków Zarządu. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności  

co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy skład 

Zarządu będzie jednoosobowy. 

4. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na 

kwartał.  

5. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu. 
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6. Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o terminie posiedzenia  

i o proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem posiedzenia. 

7. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli są 

na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, którzy wyrażają zgodę na 

odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. 

8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą 

wszystkich członków Zarządu Fundacji, poza siedzibą Fundacji. 

9. Uchwały mogą być podjęte przez Zarząd Fundacji w trybie obiegowym, jeżeli 

wszyscy członkowie Zarządu Fundacji otrzymali projekty uchwał i wyrazili zgodę 

na głosowanie pisemne. 

10. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji 

określając zakres ich umocowania. 

§ 20 

 

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji, odrębnym 
od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywanych funkcji.  

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 członków. Skład rady powołują Fundatorzy.   

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata.  

4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: 

a) odwołania przez Fundatorów lub  

b) złożenia rezygnacji,  

c) niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

d) skazania członka Rady Nadzorczej przez sąd prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo karne lub przestępstwo karno-skarbowe, popełnione 
umyślnie  

e) działania na szkodę Fundacji.  

5.  Członek Rady Nadzorczej może być zawieszony przez Fundatora w przypadku 

wszczęcia postępowania karnego lub karno-skarbowego przeciwko członkowi 

Rady Nadzorczej Fundacji. 

6. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady 
Przewodniczącego. 

7. Zawarcie przez Fundację umowy z członkiem Zarządu Fundacji, prokurentem, 
likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga uchwały Rady 
Nadzorczej podjętej większością głosów. W sprawach pomiędzy Fundacją a 
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członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Fundacji. 

8. Członkostwo w Radzie Nadzorczej jest honorowe.  Członkostwo w Radzie 
Nadzorczej jest nieodpłatne, chyba że Fundatorzy postanowią inaczej na piśmie. 
W takim przypadku wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może być 
wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni  

9. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej przed upływem 
kadencji do powołania członków Rady stosuje się odpowiednio przepis § 17 pkt. 
4  Statutu. 

10. Członkowie Rady Nadzorczej 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani  pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wskazane w § 16 pkt.4 
Statutu, 

c) mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych  w związku z 
wykonywaniem czynności członka  Rady Nadzorczej.  

11. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje każdemu członkowi 

Rady Nadzorczej. 

12. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni (w formie 

elektronicznej lub pisemnej) o terminie posiedzenia i o proponowanym porządku 

obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

13. Posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji  może się odbyć bez formalnego zwołania, 

jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrażają 

zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad. 

14. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub za 

zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej , na terenie Polski poza siedzibą 

Fundacji. 

15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady 

obecnych na posiedzeniu.  

16. Uchwały mogą być podjęte przez Rady Nadzorczej w trybie obiegowym (w 

formie pisemnej lub elektronicznej), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji 

otrzymali projekty uchwał i wyrazili zgodę na głosowanie w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

17. W celu oddania głosu w formie obiegowej (elektronicznej lub pisemnej) jak 

również w celu otrzymywania i przekazywania korespondencji związanej z 

funkcjonowaniem Rady Nadzorczej (w tym wniosku o zwołanie posiedzenia lub 

przekazania projektów uchwał), każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć 
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pisemne oświadczenie wskazujące swój adres korespondencyjny (w tym  

również adres poczty elektronicznej),  

 

 

Rada Programowa Fundacji 

§ 21 

1. Fundatorzy mogą powołać Radę Programową Fundacji.  

2. Rada Programowa składa się z od 2 do 5 członków powoływanych przez 

Fundatorów spośród osób i przedstawicieli środowisk aktywnie działających na 

rzecz Fundacji. 

3. Kadencja członków Rady Programowej trwa cztery lata. 

4. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku odwołania przez 

Fundatora lub z powodu złożenia rezygnacji, nie wykonywania obowiązków 

członka przez okres dłuższy niż rok bądź działania na szkodę Fundacji.  

5. Jeśli w wyniku wygaśnięcia członkostwa liczba członków Rady byłaby mniejsza niż 

2 osoby wówczas Fundatorzy dokonują niezwłocznie wyboru nowych członków.  

6. Członkostwo w Radzie Programowej jest honorowe i nieodpłatne. 

 

§ 22 

Rada Programowa Fundacji: 

1. Opiniuje merytoryczne roczne plany i wieloletnie programy przygotowane przez 

Zarząd Fundacji, 

2. Opiniuje okresowe i roczne sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu, 

3. Może inicjować nowe działania Fundacji w zakresie celów określonych przez 

Statut, 

4. Zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 23 

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.  
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2. Radę Programową Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji.  

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów.  

4. W posiedzeniach Rady Programowej może brać udział Zarząd Fundacji bez prawa 

głosu.  

 

Tworzenie i likwidacja oddziałów Fundacji 

§ 24 

1. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą. 

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia i likwidacji oddziału podejmuje Zarząd 

Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 25 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

Fundacją. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały. 

3. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel 

Fundacji. 

 

Zmiana Statutu 

§ 26 

Zmiany Statutu, w tym celu zawartego w Statucie, na wniosek członków Zarządu 

Fundacji lub poszczególnych Fundatorów dokonują Fundatorzy w formie uchwały 

podjętej jednomyślnie, a po śmierci jednego z Fundatorów w formie uchwały Rady 

Nadzorczej za zgodą żyjącego Fundatora, a po jego śmierci kompetencje w tym zakresie 

przechodzą w całości na Radę Nadzorczą. 

 

Likwidacja Fundacji 
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§ 27 

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku podejmuje 

jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarząd Fundacji. 

2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu  

w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.  

3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe 

Fundacji. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Niniejszy statut został przyjęty i podpisany w dniu 7 stycznia 2021 roku z mocą 

obowiązującą od dnia 11 stycznia 2021 roku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


