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STATUT FUNDACJI 

Fundacja VITAL Dbam o Zdrowie 

sporządzony w Jerzmanowicach 31 stycznia 2017 r.  

(tekst uwzględnia zmianę z 16 lutego 2017 r.) 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja VITAL Dbam o Zdrowie”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Jolantę Mrozowską zwaną dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Skale, przy ulicy Olkuskiej 12, przed notariuszem 

Dorotą Jastrzębską-Kwiecień, dnia 13 stycznia 2017 r. 

§2 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§3 

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia.  

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

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§4 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§5 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „Ministrem”. 

§6 

1. Fundacja może tworzyć filie, przedstawicielstwa, oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji 

na terenie swojego działania 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie swojego działania, wyłącznie 

w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.  
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3. Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może współdziałać z organami władzy i administracji 

państwowej i samorządowej, organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi (w tym spółkami 

prawa handlowego), innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą. Fundacja może 

współpracować z ww. podmiotami jeśli ich działalność jest zgodna z celami Fundacji, a także wspierać 

ich działalność w szczególności finansowo i merytorycznie. W szczególności współpraca ta może 

dotyczyć wspólnego realizowania przedsięwzięć finansowanych z dotacji, grantów i funduszy. 

4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń. 

§7 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 

Fundację lub dla samej Fundacji. 

2. Fundacja może używać pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji oraz innymi danymi 

identyfikującymi Fundację. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§8 

Celem Fundacji jest w szczególności działanie w zakresie: 

1) Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

2) Wspieranie edukacji zdrowotnej, 

3) Pomoc w dostępie do rehabilitacji zdrowotnej w miejscu zamieszkania i pracy, 

4) Promowanie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych, 

5) Aktywizacja i integracja społeczna seniorów, 

6) Wypoczynek, rehabilitacja i terapia osób starszych, 

7) Pomoc i rehabilitacja osób po udarze i członków rodzin, 

8) Promowanie i wdrożenie programów wsparcia dla seniorów, 

9) Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, 

10) Organizowanie i prowadzenie wykładów, odczytów, konkursów oraz innych form pozyskiwania 

wiedzy, 

11) Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, 
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12) Prowadzenie zajęć wypracowania nawyku prawidłowej postawy ciała, 

13) Prowadzenie diagnostyki i profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży, 

14) Zwiększenie dostępności do najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych, 

15) Współpraca międzynarodowa z organizacjami o podobnym profilu działań prozdrowotnych, 

16) Podniesienie kwalifikacji zespołu medycznego i administracyjnego, 

17) Pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

18) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

19) Działalność charytatywna i dobroczynność, 

20) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

21) Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym, 

22) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

23) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

24) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

25) Kultura fizyczna i sport, 

26) Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,  

27) Turystyka i krajoznawstwo, 

28) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

29) Wspieranie wolontariatu, 

30) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

31) Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.  

§9 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej m.in. poprzez: 

1) Organizowanie prelekcji i promocji zdrowotnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 

2) Angażowanie społeczeństwa w projekty aktywności ruchowej osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

4) Współpraca z organizacjami publicznymi i pozarządowymi, 

5) Prowadzenie działalności profilaktycznych z udziałem innych podmiotów, 
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6) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych, 

7) Pozyskiwanie środków finansowych na projekty związane z wadami postawy u dzieci i młodzieży, 

8) Prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży odnośnie wad postawy, 

9) Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, 

10) Współpracę z innymi podmiotami, w tym m.in. z władzami samorządowymi, rządowymi i 

organizacjami pozarządowymi w zakresie w zakresie wymienionych celach działania Fundacji, 

11) Działalność oświatową i edukacyjną, 

12) Działalność wydawniczą, 

13) Działalność promocyjną i informacyjną, 

14) działalność stypendialną, 

15) Działalność sportową i kulturalną, 

16) Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej, 

17) Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej, 

18) Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami 

samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów,  

19) Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych, 

20) Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i 

informacji, 

21) Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo, 

22) Promocja i organizacja wolontariatu, 

23) Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, 

24)  Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa, 

25) Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez, 

26) Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu. 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.500 zł (z czego 1.500 zł przeznaczone 

jest na realizację celów statutowych fundacji, a 1.000 zł na działalność gospodarczą Fundacji) w całości 
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przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku 

działania Fundacji. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

3. Realizacja jej celów finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na 

zasadach przewidzianych w statucie. 

§11 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) Dotacji, subwencji, grantów, 

2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, pochodzących od osób prawnych oraz 

fizycznych, 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej, 

4) dochodów z majątku Fundacji, 

5) dochodów z nawiązek, 

6) sponsoringu, 

7) zysku z lokat bankowych, 

8) innych źródeł, 

9) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

§12 

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wyznaczonych celów 

zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej oraz na odtwarzanie i 

powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych. 

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 

3. Wszystkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na 

realizację celów statutowych, w tym koszty związane z utrzymaniem Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd może też odrzucić spadek.  

§13 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą jedynie w rozmiarach 

służących realizacji jej celów statutowych.  

2. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku. 

3. Osiągane przez Fundację dochody przeznaczane będą wyłącznie na realizację celów statutowych. 

4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji związany jest z realizacją jej celów i zadań statutowych. 
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5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji w szczególności jest działalność w zakresie: 

PKD 86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna 

PKD 86.90.C  Praktyka pielęgniarek i położnych 

PKD 86.90.D  Działalność paramedyczna 

PKD 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  

niesklasyfikowana 

PKD 86.22.Z  Praktyka lekarska specjalistyczna. 

6. Działalność gospodarcza w celu uzyskania środków na działalność Fundacji może być prowadzona 

przez nią bezpośrednio,  jak też przez inne jednostki organizacyjne na mocy porozumienia zawartego 

z Fundacją. 

§14 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 

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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, 

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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, 

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.  

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członków organów Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE FUNDACJI 

§15 

Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, 
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§16 

1. Zarząd to organ wykonawczy, kierujący działalnością Fundacji i reprezentujący ją na zewnątrz. 

2. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy. 

3. Zwiększenie liczby członków Zarządu do trzech osób nie wymaga zmiany Statutu. 

4. W skład Zarządu z mocy statutu wchodzi Fundator.  

5. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Fundator, jeśli zdecyduje, że Zarząd winien mieć skład 

wieloosobowy. 

6. Fundator ma prawo powoływania i odwoływania Członków Zarządu w każdym czasie. 

7. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, składa się z Prezesa Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu noszą 

miano Członków Zarządu. Prezesem Zarządu  może być Fundator. 

8. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję indywidualną. Funkcję w Zarządzie 

można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

11. Członkostwo w Zarządzie – nie dotyczy to Fundatora – ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji; 

b) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej w formie pisemnej Radzie lub jeśli nie została powołana – 

Zarządowi; 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

d) śmierci Członka Zarządu. 

12. Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu mogą pozostawać z fundacją w stosunku pracy lub 

nieodpłatnego lub odpłatnego powołania.  

§17 

1. Do zadań Zarządu należą wszelkie czynności dotyczące Fundacji, w szczególności: 

1) prowadzenie spraw Fundacji; 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

3) podejmowanie wszelkich działań w celu realizacja zadań statutowych; 

4) ustalanie planów pracy i budżetu oraz regulaminów wewnętrznych Fundacji; 

5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 
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7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

8) opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 

9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji;  

10) zawieranie w imieniu Fundacji umów cywilnoprawnych; 

11) uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu ustalającego w szczególności harmonogram spotkań 

Zarządu;  

12) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją, podjęciu działalności gospodarczej przez 

Fundację lub o likwidacji Fundacji; 

13) Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji. 

§18 

1. Posiedzenia Zarządu –w przypadku gdy jest wieloosobowy – odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając pozostałym Członkom Zarządu informację 

o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Jeśli jednak na posiedzenie Zarządu stawią się wszyscy 

Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu, bez formalnego zawiadomienia, posiedzenie uznaje się za 

zwołane prawidłowo. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy czym 

dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 (dwóch) jego członków, w przypadku gdy 

Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy 

Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być 

powzięte, albo na głosowanie pisemne. 

5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym. 

6. Zarząd ustala, zmienia i zatwierdza Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji 

pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie. 

7. Zarząd może powołać Pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji i wynikających z jej celów statutowych. 
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Sposób Reprezentacji 

§19 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa: 

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Fundacji samodzielnie,  

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu Fundacji łącznie lub Prezes 

Fundacji samodzielnie. 

Rada Fundacji. 

§20 

1. Fundatorzy mogą zdecydować o utworzeniu Rady Fundacji, która jest organem stanowiącym, 

kontrolnym i opiniującym Fundacji; jej powołanie nie jest obowiązkowe. 

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo i nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 

udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych 

z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży; zwrot uzasadnionych kosztów nie 

może być wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.  

4. Członków Rady powołują Fundatorzy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 

członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie 

Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady.  

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członek 

Rady Fundacji nie może również pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

8. Członek Rady Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.  
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10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący Rady.  

§21 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.  

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, bez względu na 

liczbę obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Rada sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiane raz do roku członkom 

Rady oraz Zarządu. 

§22 

1. W razie ustanowienia Rady, opisane niżej w ust. 2 zadania Rady zostają wyłączone z kompetencji 

Zarządu Fundacji i Fundatora. 

2. Do zadań Rady należy:  

1) Powoływanie Członków Zarządu, 

2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, 

3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium, 

4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

6) Nadzór nad działalnością Fundacji, 

7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją, podjęciu 

działalności gospodarczej przez Fundację lub o likwidacji Fundacji, 

8) Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji po uzyskaniu zgody Zarządu na zmianę, 

9) Rozpatrywanie i zatwierdzanie Sprawozdania Rocznego oraz sprawozdania finansowego 

przedkładanych  Radzie przez Zarząd, 

10) Udzielanie członkom Zarządu absolutorium - skwitowania wykonywanych przez nich 

obowiązków, 

11) Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i dochodów Fundacji, 

12) Wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
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13) Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd regulaminów wewnętrznych dot. zasad 

funkcjonowania Fundacji nie określonych niniejszym Statutem. 

§23 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:  

1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji,  

2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.  

 

ROZDZIAŁ V 

ZMIANA STATUTU 

§24 

Ewentualna zmiana Statutu wymaga złożenia stosownego wniosku we właściwym Sądzie rejestrowym. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ŁĄCZENIE FUNDACJI 

§25 

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

lub z inną jednostką o zbieżnych z nią celach. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie mógłby ulec 

zmianie cel Fundacji.  

 

ROZDZIAŁ VII 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§26 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, w formie uchwały, jednogłośnie, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym Prezesa Zarządu. 

4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada, a w razie braku jej ustanowienia Zarząd. 
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5. Do obowiązków Likwidatora należy:  

a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od 

daty ogłoszenia,  

d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, 

e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż 

całości lub części tego majątku w trybie składania ofert. 

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

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych 

celach. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§27 

Fundacja składa Ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy. 

§28 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie maja przepisy 

właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o Fundacjach.  

_________________________ 

Fundator – Jolanta Mrozowska 

 


