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STATUT 

Fundacji "SZTUKATERIA" 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja o nazwie Fundacja "Sztukateria" zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została 

ustanowiona przez: Katarzynę Małkiewicz (pesel 87031700989, zam. Cieszkowskiego 6/12 

85-052 Bydgoszcz), zwaną w dalszej treści Statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 13.11.2018r. przez notariusza Paulinę Gacek w Kancelarii Notarialnej 

w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 11/2 (Repertorium A  numer 2926/2018). 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

(tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania. 

4. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego                   

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

5. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

6. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla 

właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie). 

§ 3 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 3 

Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić 

będzie działalność statutową odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. 

 

§ 4 

Fundacja może używać: 

a) wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie 

ochronie prawnej oraz 

b) pieczęci zawierającej: nazwę, siedzibę, adres, nr NIP, nr REGON oraz nr KRS. 

 

§ 5 
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Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz              

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. Odznaczenia, medale, 

certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji. Certyfikaty również mogą być 

przyznawane w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji, które je wydają. 

 

Rozdział II 

Cel i zakres działania fundacji 

§ 6 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych 

w zakresie: 

1. Prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej 

2. Upowszechnienia kultury i sztuki, poprzez wspieranie wszelkich działalności na rzecz rozwo-

ju i promocji kultury i sztuki. 

3. Poszerzania wiedzy o kulturze i sztuce. 

4. Promocji lokalnych artystów 

5. Zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa. 

6. Budzenia i pielęgnowania świadomości obywatelskiej w obrębie zagadnień związanych                  

z kulturą i sztuką 

7. Działania na rzecz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

8. Promocji miasta, poprzez upowszechnianie lokalnych walorów przestrzeni miejskiej. 

9. Aktywizowania obiektów i terenów zdegradowanych, niszczejących, pozbawionych funkcji. 

10. Rewitalizacji, rewaloryzacji, rekompozycji lub rekonstrukcji architektoniczno-funkcjonalnej 

11. Tworzenia miejsc identyfikujących okolicę, budujących lokalną tożsamość. 

12. Diagnozy lokalnych potrzeb społecznych 

13. Działalności aktywizacyjnej i integracyjnej, animowania kontaktów lokalnej społeczności 

14. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia spo-

łecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia 

rodzinnego i profilaktyce społecznej. 

15. Propagowania i wspieranie wymiany informacji. 

16. Integracji różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynaro-

dowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w 

szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej 

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

17. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego. 

18. Działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej 

i społecznej inwalidów, wykluczonych społecznie, bezrobotnych 
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19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

20. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                     

a także działań wspomagających rozwój demokracji i wzmacniania struktur społeczeństwa 

obywatelskiego; 

21. Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych / wykluczonych społecznie / zawodowo 

/niepełnosprawnych 

22. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.  

b) Działalność edukacyjną, wydawniczą, wystawienniczą, badawczą, fonograficzną, filmową, 

telewizyjną 

c) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakre-

sie wymienionym w celach działania Fundacji. 

d) Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej. 

e) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów. 

f) Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upo-

wszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki, 

plastyki, tańca, literatury, scenopisarstwa, innych. 

g) Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących polską kulturę i sztukę, 

targów sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych 

dla celów społecznie użytecznych, związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury. 

h) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, mery-

torycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw zmierza-

jących do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności do-

finansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju i za granicą oraz stypendiów 

i) Prowadzenie portalu, strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych. 

j) Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową 

Fundacji 

k) Animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki  

l) Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz 

ekologii i zdrowego stylu życia. 

m) Tworzenie kreatywnych form prezentacji  

n) Tworzenie aktywnego ośrodka promującego kulturę i sztukę oraz kreowania środowiska arty-

stycznego, stanowiącego miejsce powstawania i ekspozycji dzieł artystycznych a także dyskusji 

i konfrontacji poglądów dotyczących sztuki i kultury 
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2. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze 

świadczenia pracy ze strony wolontariuszy. 

3. Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów sta-

tutowych. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody fundacji 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  2.000 zł (słownie:  dwa tysiące 

złotych), z czego 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne środki fi-

nansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

§ 9 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

3. dotacji i subwencji oraz grantów, 

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

5. dochodów z majątku Fundacji. 

6. odsetek bankowych 

7. działalności gospodarczej. 

8. innych działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.                                                    

 

§ 11 

1. W sprawach dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami  prawa składa Zarząd Fun-

dacji. 

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyję-

ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady działalności Fundacji 

§ 12 

1. Fundacja organizuje i prowadzi biuro Fundacji oraz może tworzyć oddziały, zakłady, filie 

zarówno w kraju jak i za granicą. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych 

osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
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2. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, związków 

stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi 

osobami i organizacjami. 

 

Działalność pożytku publicznego 

§ 13 

1. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację 

lub przez wyodrębnioną w jej ramach jednostkę. 

 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 
rachunkowości. 

 
 

Rozdział V 

Organy Fundacji 

§ 14 

1. Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji 

2) Komisja Rewizyjna 

3) Społeczna Rada Fundacji 

 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji może składać się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd Fundacji powołuje Fundator. 

3. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony. 

4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 

kwartał. 

6. Zarząd decyzje podejmuje w formie uchwał.  

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes,  przekazując informację ustnie, przesyłając 

informację o terminie pocztą elektroniczną lub smsem, a w przypadku braku takiej 

możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

8. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny 

upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji. 

9. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony 

przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Fundatora. Wniosek o zwołanie posiedzenia 

Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać 
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proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno 

być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku. 

10. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem 

obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły                          

z wnioskiem. 

11. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszone osoby. Udział tych osób                

w posiedzeniach Zarządu ma jedynie charakter doradczy. 

12. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 

Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w 

porządku obrad. 

13. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, a także zakres, sposób sporządzania i tryb 

przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 

14. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na 

nim obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali 

prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia. 

15. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

16. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie celów statutowych;  

b) określanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji oraz planów 

finansowych i rzeczowych; 

c) uchwalanie regulaminów; 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

e) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji; 

f) ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz ustalanie wielkości zatrudnienia i 

wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 

g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów Fundacji; 

h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. 

17. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator Fundacji. 

18. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji 

oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją,  w 

tym kosztów podróży. 

19. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem odwołania członka Zarządu przez 

Fundatora, złożenia przez niego rezygnacji lub jego śmierci. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 16 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków. 
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2. Komisja spośród swoich członków wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego 

Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

przewodniczy zebraniom Komisji. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat. 

4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zbierać się co najmniej raz w roku do końca trzeciego 

kwartału, a także każdorazowo na pisemny wniosek Prezesa zarządu. 

5. Komisja Rewizyjna jest organem doradczym i kontrolnym Fundacji. 

6. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na 

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

swą decyzją Komisja Rewizyjna. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji i pozbawienie go 

członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Komisji.  

9. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Fundacji 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.  

10. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji, przekazując informację ustnie, 

przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub smsem, a w przypadku braku 

takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

11. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

12. Każdy członek Komisji ma jeden głos.  

13. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a) Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji. 

b) Kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji z punktu widzenia zgodności tej 

działalności z celem Fundacji. 

c) Doradztwo w wytyczaniu głównych kierunkach działalności Fundacji.  

 

§ 17 

1.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 

a) Prezes Fundacji samodzielnie; 

b) Pozostali dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  

 

1. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do pełnienia określonych zadań  

wyodrębnionych ze sfery spraw należących do Fundacji. 

 

Społeczna Rada Fundacji 
§ 18 

1. Społeczna Rada Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.  
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2. Społeczną Radę Fundacji tworzą wszyscy pracownicy Fundacji z wyłączeniem fundatora i  
Zarządu Fundacji. 

3. Do kompetencji Społecznej Rady Fundacji należy w szczególności: wyrażanie  opinii  we  
wszystkich  uznanych  przez  nią  za  istotne  sprawach  w  drodze uchwał. 

 
§ 19 

1. Społeczna Rada Fundacji zbiera się na posiedzenie zwoływane w miarę potrzeby, nie rza-
dziej jednak niż dwa razy w roku. 

 
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie za pomocą listu poleconego, 

telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego 
bezpośrednio do jej członków 

 
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora zgło-

szony na piśmie. 
 

 
§ 20 

1. Członkowie  Społecznej Rady  Fundacji  na  jej  pierwszym  posiedzeniu  wybierają   
spośród  siebie przewodniczącego. 
 

2. Przewodniczący kieruje pracami Społecznej Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

Rozdział VI.  

Działalność gospodarcza Fundacji Sztukateria 

§ 21 

1. Do  realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 

wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według zasad 

określonych w odrębnych przepisach.  

 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.  

 

3. Nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego            w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  

 
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

2007, jest: 

 

1)  74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

2)  74.20.Z Działalność fotograficzna 

3)  71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

4)  73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
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5)  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

6)  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierża-

wionymi 

7)  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

8)  90.04.Z   Działalność obiektów kulturalnych 

9)  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

10)  85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację 

11)  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfiko-

wane 

12)  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

13)  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

14)  Dział 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

15)  Dział 58 Działalność wydawnicza 

16)  Dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne 

17)  Dział 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

18)  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet 

19)  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  

straganami i targowiskami 

 

§ 22 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą a całkowity dochód z 
działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych. 

2. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone 
limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

§ 23 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację w 

formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane 

dalej Zakładami. Zakłady i inne jednostki organizacyjne powołuje uchwałą Zarząd Fundacji. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć i wchodzić w 

spółki z osobami prawnymi i fizycznymi, a także przystępować do organizacji gospodar-

czych.  

 

Rozdział VII. 

Połączenie i podział Fundacji 

§ 24 
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1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych fundacja Sztukateria może 

połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie z inną Fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.  

3. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń 

uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach 

Statutu oraz form realizacji celów Fundacji powstającej w rezultacie połączenia. 
 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu Fundacji 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów statutowych, dokonuje Zarząd w drodze uchwały 

podjętej samodzielnie lub na wniosek Fundatora. 

 

Rozdział IX 

Likwidacja Fundacji 

§ 26 

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

w razie wyczerpania środków finansowych lub   wyczerpania majątku Fundacji. 

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały.  

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd. 

2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowania przepisy ustawy o 

fundacjach oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności 

fundacji. 

 

 

FUNDATOR     

  


