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STATUT FUNDACJI 

„CZŁOWIEKOWI CZŁOWIEK” 

 

 

PREAMBUŁA 

 

 

 „Z wiarą w następny zakręt drogi co znów okaże się nie ten, w tajne przymierze z Panem 

Bogiem, w naszego trudu jakiś sens...” (tekst piosenki) 

 

 Inspirowani życiem i każdorazowym spotkaniem z drugim człowiekiem, mając w sercu 

podpowiedź Jezusa, który powiedział nam, że to „szabat został pomyślany dla człowieka, a nie 

człowiek dla szabatu” (Mk2,27) powołujemy Fundację, która ma wychodzić naprzeciw 

człowiekowi i jego realizacji życia, aby było Warte, Godne i prawdziwie Wolne. 

 

 Fundacja ma na celu niesienie pomocy osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym, 

potrzebującym, zagubionym, zagrożonym bezdomnością lub utratą godnych warunków bytowych 

oraz wspieranie ich w zaspokajaniu życiowych potrzeb. 

 

 Działalność Fundacji swoim czynnym zaangażowaniem oraz wszechstronnością nie 

ogranicza się do udzielania pomocy jednorazowej, chwilowej, czy doraźnej. Udzielona pomoc, przy 

czynnym zaangażowaniu samych zainteresowanych, ma być pretekstem do lepszego życia - 

samodzielnego i z pełnym udziałem w życiu społecznym. 

 Główną formą realizacji tych celów jest stworzenie i umożliwienie podjęcia pracy przez 

osoby potrzebujące, która umożliwi im przejście od bezczynności, bezradności i uzależnienia od 

instytucjonalnej pomocy, do prowadzenia aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. 

  Dostrzegając pilną potrzebę tworzenia miejsc pracy, które będą wychodzić naprzeciw 

możliwościom osób potrzebujących, Fundacja zapewni  lokal użytkowy na rzecz stworzenia miejsc 

pracy oraz prowadzenia dzieła dla ludzi potrzebujących wsparcia, w sposób określony w niniejszym 

Statucie. 

 

 Drugą formą realizacji celów Fundacji będzie budowa i stworzenie Domu Spokojnych Dni 

dla osób starszych. Dom ten, ma umożliwić osobom przede wszystkim samotnym oraz 

potrzebującym, dobre – godne życie. Osoby starsze coraz częściej są pozostawiane same sobie, bez 

pomocy, bez możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym. Dom Spokojnych Dni zapewni  

podstawowe potrzeby dnia codziennego oraz stworzy podopiecznym wachlarz możliwości 

czynnego i aktywnego spędzania czasu. Równocześnie będzie to miejsce udzielające profesjonalnej 

pomocy na każdej z potrzebnych płaszczyzn. Będzie to równocześnie kolejne miejsce nowych 

miejsc pracy, w rozumieniu pierwszej formy działalności Fundacji. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 [Część wstępna] 

1. Fundacja działa pod nazwą „Człowiekowi Człowiek”, zwana dalej Fundacją, powołana 

zostaje przez Państwa: 

1. Tadeusz Brzeczek 

2. Andrzej Kołodyński 

3. Jerzy Zając 

4. Tadeusz Zajączkowski 

z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 12, 30-202 Kraków, zwanych dalej „Fundatorami”, 

aktem notarialnym Repertorium A nr 1955/2019 sporządzonym w Kancelarii notarialnej 

w Krakowie przed Notariuszem Marcinem Satorą w dniu 22 lutego 2019 roku i działa na podstawie 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz. U. 

2014.1118 j.t. ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”. 

 

 

§ 2 [Powołanie Fundacji] 

Powołaniem Fundacji jest niesienie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym poprzez 

różnorodne działania wspierające (miejsca pracy) i promujące osobę ludzką oraz wspieranie 

i budzenie godności, postaw społecznych oraz integracji społecznych. 

 

 

§3 [Osobowość prawna] 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

 

§4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji] 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Poza jej granicami Fundacja może działać w zakresie przydatnym dla realizacji swych celów. 

 

 

§5 [Zakres czasowy działania Fundacji] 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

§6 [Oznaczenia wyróżniające] 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę. 

 



3 

 

§7 [Rozwój Fundacji] 

1. Fundacja może tworzyć oddziały lub filię. 

2. Fundacja nie może łączyć się z innymi Fundacjami. 

 

 

§8 [Nadzór] 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

§9 [Patron] 

1. Patronem Fundacji jest Sługa Boży Ojciec Dolindo Ruotolo – kapłan-mistyk z Neapolu. 

 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

 

§ 10 [Cele Fundacji] 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3. działalność charytatywna; 

4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

5. promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 618, 788 i 905); 

6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym; 

8. nauka, szkolnictwo, edukacja i wychowanie; 

9. promocja i organizacja wolontariatu; 

10. tworzenie środowiska sprzyjającego afirmacji człowieka w duchu wartości ogólnoludzkich 

i chrześcijańskich. 

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12. upowszechnianie informacji o działalności z zakresu pożytku publicznego oraz propagowanie 

postaw prospołecznych; 

13. udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz specjalistycznej; 

14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych 

punktach; 

16. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
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§11 [Formy realizacji celów statutowych] 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej – sklepu - z darowizn oraz dawanie miejsc pracy dla osób 

potrzebujących uwzględniając ich sytuację bytową i życiową; 

2. Stworzenie i prowadzenie Domu Spokojnych Dni z wachlarzem pomocowym dla osób starszych 

i potrzebujących; 

3. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób korzystających z pomocy Fundacji oraz osób 

wyrażających chęć– nieodpłatnie dla osób objętych pomocą, odpłatnie dla chcących wesprzeć cele 

statutowe; 

4. Prowadzenie pakietu pomocowego w postaci porad psychologicznych, socjalnych, prawnych, 

ekonomicznych, duchowych, higieniczno-sanitarnych i innych – nieodpłatnie dla osób objętych 

pomocą, odpłatnie dla chcących wesprzeć cele statutowe; 

5. Organizowanie, magazynowanie, segregacja, zbiórka, czyszczenie i pozyskiwanie rzeczowej 

pomocy na cele Fundacji; 

6. Współpracę z wolontariatem. 

7. Organizowanie imprez masowych i kampanii społecznych. 

8. Działalność gospodarczą. 

9. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem 

biznesu oraz mediami. 

10. Działalność wydawniczą, reklamową i promocyjną. 

11. Inne formy działania na rzecz promocji osoby ludzkiej i integracji społecznej osób bezdomnych 

i dotkniętych ubóstwem, na miarę możliwości finansowych i personalnych Fundacji. 

12. Budowa, remont, wyposażenie i konserwacja lokali oraz zagospodarowanie terenu. 

13. Organizowanie wyjazdów i wyjść edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych. 

14. Współdziałanie z innymi organizacjami świeckimi i kościelnymi, urzędami i instytucjami we 

wszelkich działaniach pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zgodnych z pozostałym 

zakresem celów Fundacji. 

15. Pozyskiwanie oraz szkolenie osób mogących zaangażować się osobiście w działalność 

statutową jako wolontariusze. 

16. Promocje w mediach i socjalmediach.  

17. Dobór osób korzystających z działalności Fundacji nie będzie zależny od rejonizacji (miejsca 

pochodzenia). 

18. Fundacja wszystkie swoje działalności dla osób objętych pomocą prowadzi nieodpłatnie, 

natomiast odpłatnie dla tych, którzy chcą z tych usług skorzystać by wesprzeć działalność statutową. 

 

 

§ 12 [Medale, odznaczenia, nagrody] 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz 

przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje jako jej cele statutowe lub 

zasłużonych dla samej Fundacji. 
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Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 13 [Majątek Fundacji] 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 

pieniężnej odpowiednio: 

1. Pan Tadeusz Brzeczek – 750,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

2. Pan Andrzej Kołodyński – 750,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

3. Pan Jerzy Zając – 750,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

4. Pan Tadeusz Zajączkowski – 750,00 zł (słownie: pięćset złotych); 

z czego kwota przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 1,000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych)  

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

 

2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa 

majątkowe, nabywane przez Fundację w trakcie jej działalności. 

Za zaciągane zobowiązania Fundacja odpowiada całym swym majątkiem. 

 

 

§ 14 [Dochody Fundacji} 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. świadczeń Fundatorów, 

2. działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. darowizn, spadków, zapisów, 

5. dotacji i subwencji osób trzecich, 

6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych, 

7. odsetek bankowych, 

8. funduszy Unii Europejskiej, 

9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

10. świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 KC 

 

Dochody, o których mowa powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji 

oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji. 

Dochody te mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

 

 

§ 15 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia] 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
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§ 16 [Przeznaczenie dochodów] 

1. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz 

w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

2. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem przeznaczenia całej kwoty uzyskanej 

ze sprzedaży na działalność statutową Fundacji, za uprzednią zgodą Rady. 

 

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 17 [Organy Fundacji] 

1. Organami Fundacji są: 

  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą; 

  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. 

 

 

§ 18 [Rada Fundacji] 

1. Rada składa się z co najmniej trzech, a nie więcej niż z dziesięciu osób.  

Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje fundator – Tadeusz Zajączkowski, a w razie jego 

śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - Jerzy Zając, a w razie jego śmierci albo 

utraty zdolności do czynności prawnych - Andrzej Kołodyński, a w razie jego śmierci albo utraty 

zdolności do czynności prawnych - Tadeusz Brzeczek. 

2. Rada jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego 

wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji, 

3. Rada wybiera Przewodniczącego, spośród członków Rady. 

4. Rada powołuje nowych członków na mocy uchwały. 

Członkiem Rady nie może być osoba wchodząca aktualnie w skład Zarządu. 

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków Rady. Podjęcie uchwały stwierdza się na piśmie. 

6. Rada podejmuje uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

7. Rada zbiera się co najmniej raz w roku, na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 jej członków. 

Zawiadomienia o zebraniu Rady doręcza się jej członkom nie później niż 7 dni przed jego terminem. 

8. Rada może w uzasadnionych przypadkach uchylić decyzję Zarządu Fundacji. 

9. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagane są podpisy wszystkich 

obecnych na posiedzeniu. 

 

 

§ 19 [Kompetencje Rady Fundacji] 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, 

2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, 

3) opiniowanie programów działania Fundacji, 

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 
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5) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji, 

6) nadzór nad działalnością Fundacji, 

7) kontrolowanie zgodności działań Fundacji z jej Statutem, 

8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej 

inicjatywy, 

9) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, 

10) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu. 

 

 

§ 20 [Zarząd Fundacji] 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 lub 3 członków, powoływanych przez Radę, w drodze uchwały, na 

czas nieoznaczony. Uchwała Rady określa skład ilościowy Zarządu oraz wyznacza Prezesa i 

Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

2. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

3. W skład zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę w drodze uchwały. 

6. Członek Zarządu Fundacji może złożyć pisemną rezygnację, która powinna zostać doręczona 

Radzie. 

 

 

§ 21 [Kierownictwo Zarządu] 

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. 

2. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i odpowiada za realizację jej celów statutowych 

oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

 

 

§ 22 [Kompetencje Zarządu] 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; 

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 

6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji; 

7) ustalanie planów działania Fundacji; 

8) realizowanie uchwał Rady Fundacji; 

9) podejmuje uchwałę o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego; 

10) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodze-

nia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

11) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 

12) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fun-

dacji i przeznaczenia jej majątku; 

13) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
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14) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami o rachunkowości; 

15) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień 

zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym; 

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompe-

tencji Rady Fundacji albo fundatora – Pana Tadeusza Zajączkowskiego. 

 

 

§ 23 [Posiedzenia Zarządu] 

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

2. Termin posiedzenia Zarządu Fundacji wraz z projektem porządku obrad ustala Prezes Zarządu. 

3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu, za pomocą 

poczty elektronicznej, telefonu, faxu lub listem poleconym. 

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

 

§ 24 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji] 

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodni-

czącego. 

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos. 

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest 

tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głoso-

waniach nad uchwałami. 

  

 

§ 25 [Reprezentacja Fundacji] 

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodziel-

nie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. W stosunkach pomiędzy Prezesem Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składa Rada lub osoba upoważniona w drodze uchwały przez Radę. 

 

 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

§ 26 [Działalność gospodarcza] 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 

52.12 Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach 

52.4 Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach 
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52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach 

52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową 

52.63 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową 

36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania 

93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

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. 

Zarząd określa także zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane 

zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. 

 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU 

§ 27 [Zmiana Statutu] 

Dopuszczalne jest również dokonywanie zmiany Statutu Fundacji, w szczególności zmiany celów 

Fundacji. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Rada samodzielnie lub na wniosek Zarządu.   

 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 28 [Podległość Fundacji] 

Fundacja składa Radzie oraz właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 marca następnego roku, 

sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 

 

§ 29 [Likwidacja Fundacji] 

Zasady i sposób likwidacji Fundacji: 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator - Tadeusz Zajączkowski, a w razie jego śmierci albo 

utraty zdolności do czynności prawnych - Jerzy Zając, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności 

do czynności prawnych - Andrzej Kołodyński , a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do 

czynności prawnych - Tadeusz Brzeczek albo Rada samodzielnie lub na wniosek Zarządu, 

powołując jednocześnie likwidatora. 

2. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji głównych celów(§ 9) lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się według woli Fundatora albo Rady na 

rzecz innej osoby prawnej prowadzącej działalność o podobnym celu. 
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§ 30 [Przepisy prawa] 

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984r. o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące 

działalności fundacji. 

 

 

§ 31 [Postanowienie końcowe] 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 20.02.2019r. 


