
 

 

STATUT 
„FUNDACJI NA RZECZ HISTORYCZNYCH SZTUK WALKI” 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. „Fundacja na rzecz Historycznych Sztuk Walki” zostaje ustanowiona na czas 

nieokreślony, przez Konrada Świderka, zwanego dalej Fundatorem.  

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach 

(z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (z późn. zm.). 

 

§ 2 

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. W celu właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz posługiwać się 

właściwą dla danego języka translacją nazwy.  

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Fundacja posiada własne logo. 

4. Fundacja może być członkiem innych organizacji o podobnych celach. 

5. Fundacja może posługiwać się pieczęcią, posiadać sztandar, a także 

ustanawiać nagrody i odznaczenia.  

 

§ 4 

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  

2. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister ds. kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, w drugiej kolejności minister ds. kultury 

fizycznej.  

 

 

 



 

 

Cele fundacji 

 

§ 5 

Celami Fundacji są:  

1. Działania na rzecz rekonstrukcji, upowszechniania i utrwalania historycznych 

oraz ludowych sztuk walki, w tym też sztuk łuczniczych, kuszniczych, a także 

innych dystansowych, jako części dziedzictwa kulturowego Europy i Świata. 

2. Przeciwdziałanie utracie historycznego lub ludowego charakteru sztuk walki, 

następującej w szczególności poprzez odejście od ich pierwotnych założeń 

technicznych i taktycznych oraz nadmierne usportowienie.  

3. Wypracowanie i upowszechnienie założeń, zasad i metod pozwalających 

na wiarygodną w kontekście historycznym lub ludowym konfrontację 

zawodników i ocenę ich umiejętności podczas zawodów. 

4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji i współpracy środowisk 

zajmujących się rekonstruowaniem, upowszechnianiem, utrwalaniem oraz 

nauczaniem historycznych lub ludowych sztuk walki.  

5. Dążenie do maksymalizacji bezpieczeństwa treningu sztuk walki, w tym 

turniejowych i innych form konfrontacji oraz przeciwdziałanie i redukcja 

skutków niewłaściwego treningu lub zdarzeń losowych.  

6. Promowanie rozwoju kultury fizycznej oraz wartości płynących ze sztuk walki, 

w szczególności dyscypliny, cierpliwości oraz szacunku dla drugiego 

człowieka. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z jednostkami naukowymi, instytucjami rządowymi 

i samorządowymi, klubami sportowymi oraz innymi organizacjami o zbieżnych 

z Fundacją celach.  

2. Tworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń, 

w tym niedochodowe działania o charakterze: 

a) promocyjnym, edukacyjnym i naukowo-badawczym, 

b) publicystycznym, publikacyjnym oraz popularyzatorskim, 

c) organizacyjnym w zakresie szkoleń, seminariów, kursów, obozów 

lub innych form zwiększania wiedzy i umiejętności, 



 

 

3. Opiniowanie lub realizację projektów związanych z działalnością Fundacji.  

4. Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z działalnością Fundacji.  

5. Dostarczanie lub opiniowanie rozwiązań technicznych, informatycznych 

lub praktycznych dla środowiska historycznych lub ludowych sztuk walki.  

6. Organizację zbiórek charytatywnych. 

 

Majątek i dochody fundacji 

 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski utworzony przez Fundatora, 

w kwocie 3000 zł, przekazany na realizację celów Fundacji, o których mowa 

w niniejszym statucie oraz składniki majątkowe nabyte przez fundację 

w trakcie jej działania.  

2. Fundacja przeznacza 2000 zł z funduszu założycielskiego na działania 

statutowe, a 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej.  

3. Fundacja może uzyskiwać składniki majątkowe w drodze: 

a) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych lub prawnych zarówno 

krajowych lub zagranicznych, 

b) ofiarności publicznych, 

c) dotacji, subwencji, grantów lub innych programów publicznych 

lub prywatnych, 

d) dochodów z akcji promocyjnych i zbiórek, 

e) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych, 

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

g) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 8 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy 

nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. 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. W przeciwnym razie 

Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku. 

 

§ 9 

Statut Fundacji zabrania: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

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. 

2. Przekazania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, 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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub 

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

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Fundacji. 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 10 

1. Fundacja przeznacza 1000 zł z funduszu założycielskiego na prowadzenie 

działalności gospodarczej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a) Wydawania czasopism (PKD 58.14.Z), 

b) Działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 



 

 

c) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z), 

d) Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 

e) Działalności obiektów sportowych, obiektów służących poprawie kondycji 

fizycznej oraz pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.11.Z, 

93.13.Z oraz PKD 93.19.Z), 

f) Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych 

(PKD 90.01.Z), 

g) Sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach 

i targowiskach (PKD 47.89.Z),  

h) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 

77.21.Z). 

3. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja 

przeznacza na realizację celów statutowych. 

 

Władze Fundacji 

 

§ 11 

1. Władzami fundacji są: 

a. Fundator, 

b. Rada Fundacji (dalej Rada), 

c. Zarząd Fundacji (dalej Zarząd). 

 

Rada Fundacji 

 

§ 12 

1. Rada liczy od 3 do 7 członków.  

2. Członków Rady powołuje Fundator. Fundator ma prawo powołać dodatkowych 

członków Rady w trakcie trwania kadencji Rady.  

3. Jeżeli Fundator nie powoła członków Rady kolejnej kadencji w terminie 

miesiąca przed upływem bieżącej kadencji Rady, uznaje się, że powołał 

członków bieżącej kadencji Rady na następną kadencję. 



 

 

4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Członkowie Rady mogą być bez ograniczeń 

powoływani na kolejne kadencje. 

5. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą 

działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości 

wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji. 

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 

Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Fundator może powołać siebie na członka Rady. Jeżeli Fundator zasiada 

w Zarządzie, nie może być członkiem Rady, ale ma prawo uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.  

8. Rada nie może w żaden sposób uchylić ani ograniczyć prawa Fundatora do 

uczestnictwa w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.  

9. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:  

a) złożenia przez członka Rady rezygnacji w formie pisemnej,  

b) utraty przez członka Rady praw obywatelskich na skutek skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, 

c) śmierci członka Rady. 

10. Pozbawienie członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednomyślnie przez pozostałych członków Rady lub w wyniku decyzji 

Fundatora, w przypadku: 

a) Podjęcia działalności, w tym również pracy zarobkowej, której charakter 

uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady, 

b) Pogorszenia się stanu zdrowia członka Rady, na skutek choroby, ułomności 

lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji 

w Radzie, 

c) Niewywiązywanie się z obowiązków przez członka Rady przez okres 

co najmniej 6 miesięcy,  

d) Skazania, członka Rady prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej,  

e) Innych szczególnych okoliczności naruszających dobre imię Fundacji 

lub w istotny sposób utrudniających działanie Radzie lub Fundacji. 

11. Rada nie może pracować w składzie dwuosobowym. Jeżeli z jakiegoś powodu 

skład Rady wyniesie dwie osoby, Fundator powinien w terminie miesiąca 



 

 

od zaistnienia tego faktu uzupełnić skład Rady. Jeśli tego nie zrobi, Rada 

w drodze jednomyślnej uchwały uzupełnia swój skład do trzyosobowego.  

12. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

13. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych i poniesionych 

kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu. 

 

§ 13 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora.  

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz 

Fundator, najpóźniej w terminie tygodnia przed planowanym posiedzeniem 

Rady.  

4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie: 

a. fizycznego spotkania uczestników, 

b. telekonferencji lub videokonferencji za pomocą środków umożliwiających 

porozumiewanie się wszystkich uczestników, 

c. mieszanej będącej połączeniem dwóch powyższych typów. 

5. Za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego 

posiedzenie.  

6. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku 

nieobecności Przewodniczącego jeden z członków Rady. 

7. W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, Fundator lub 

inne zaproszone osoby, w tym również przedstawiciele organizacji, których 

cele są zbieżne z celami Fundacji. 

 

§ 14 

1. Rada jest organem doradczym i kontrolnym w zakresie działalności Fundacji. 

2. Do kompetencji Rady należą w szczególności:  

a) powoływanie i odwoływanie, w porozumieniu z Fundatorem, członków 

Zarządu, 

b) proponowanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora lub Zarząd, 



 

 

d) dokonywanie oceny rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

e) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych 

Fundacji, 

f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

g) inicjowanie zmian w Statucie Fundacji, 

h) zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji o połączeniu z inną Fundacją 

lub o likwidacji Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 15 

1. Zarząd liczy 3 członków, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.  

2. Zarząd może zostać rozszerzony maksymalnie o dodatkowych 2 zwykłych 

członków Zarządu. Decyzję o rozszerzeniu Zarządu podejmuje Rada 

samodzielnie lub na pisemny wniosek Zarządu. Jeżeli Rada nie ustosunkuje 

się pisemnie w terminie miesiąca do otrzymanego wniosku, decyzję 

o rozszerzeniu składu Zarządu może podjąć Fundator.  

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych 

członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada na wniosek Fundatora. Jeżeli 

Rada nie powoła nowego składu Zarządu najpóźniej w terminie miesiąca 

przed upływem kadencji bieżącego Zarządu, Fundator może powołać Zarząd 

następnej kadencji.  

4. Rada mianuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów. Jeżeli Rada nie 

przypisała funkcji nowym członkom Zarządu w terminie tygodnia od powołania 

Zarządu nowej kadencji, decyzję o przypisaniu funkcji może podjąć Fundator.  

5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. 

Funkcję w Zarządzie można pełnić bez ograniczeń przez więcej niż jedną 

kadencję. 

6. Osoba powołana do Zarządu w trakcie trwania kadencji, kończy swą 

działalność w Zarządzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to 

możliwości powołania tej osoby do Zarządu następnej kadencji. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji, 



 

 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być 

odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, w przypadku: 

a) Podjęcia działalności, w tym również pracy zarobkowej, której charakter 

uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 

b) Pogorszenia się stanu zdrowia członka Zarządu, na skutek choroby, 

ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji w Zarządu, 

c) Niewywiązywanie się z obowiązków przez członka Zarządu przez okres 

co najmniej 6 miesięcy,  

d) Skazania, członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

e) Innych szczególnych okoliczności naruszających dobre imię Fundacji 

lub w istotny sposób utrudniających działanie Zarządu lub Fundacji. 

9. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, 

Rada może powołać nowego członka Zarządu na miejsce członka, który 

przestał pełnić funkcję. Jeżeli Rada nie skorzysta z tej kompetencji, Zarząd 

działa w zmniejszonym składzie, nie mniejszym niż dwuosobowym.  

10. Członkowie Zarządu mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymywać 

wynagrodzenie, a także zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem 

funkcji. 

11. Decyzję o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu 

podejmuje Rada.  

 

§ 16 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes lub jeden 

z Wiceprezesów. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie: 

a) fizycznego spotkania uczestników, 



 

 

b) telekonferencji lub videokonferencji za pomocą środków umożliwiających 

porozumiewanie się wszystkich uczestników, 

c) mieszanej będącej połączeniem dwóch powyższych typów. 

5. Za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego 

posiedzenie.  

6. Jeżeli Fundator nie zasiada w Zarządzie, może brać udział w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

 

§ 17 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, 

b) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji, 

e) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu oraz polityki finansowej Fundacji, 

f) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i uposażenia pracowników, 

g) powoływanie pełnomocników do realizacji zadań związanych 

z działalnością Fundacji, 

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

i) składanie sprawozdań i udzielanie informacji członkom Rady i Fundatorowi, 

j) występowanie z wnioskami do Rady w sprawie zmian w statucie Fundacji,  

k) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją oraz o likwidacji 

Fundacji, 

l) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych 

do kompetencji innych organów. 

3. Dla właściwej organizacji pracy Zarząd może utworzyć biuro i podległe mu 

jednostki organizacyjne oraz zatrudnić pracowników. 

 

Sposób reprezentacji Fundacji 

 

§ 18 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:  

a) Prezes Fundacji jednoosobowo, 



 

 

b) Wiceprezes lub członek Zarządu posiadający stosowne pisemne 

upoważnienie Prezesa, 

c) Dwóch wiceprezesów działających łącznie, 

2. Złożenie oświadczeń woli prowadzących do zaciągnięcia zobowiązań 

finansowych, dysponowania majątkiem Fundacji i podobnych działań 

rodzących skutki finansowe lub majątkowe dla Fundacji wymaga uchwały 

Zarządu.  

 

Podejmowanie decyzji w organach fundacji 

 

§ 19 

1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów chyba, 

że szczegółowe postanowienia niniejszego Statutu lub regulaminów 

wewnętrznych stanowią inaczej.  

2. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność co najmniej połowy składu 

członków danego organu, uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, oddanych przez członków 

danego organu, decyduje głos odpowiednio: Przewodniczącego w Radzie 

albo Prezesa w Zarządzie.  

4. Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, 

że zostanie postawiony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. 

 

Wynagrodzenie za realizację projektów 

 

§ 20 

1. Członkowie Zarządu i Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę 

w realizacji konkretnego projektu Fundacji.  

2. Fundator może wchodzić w skład realizatorów prowadzonych projektów, może 

też pobierać za to wynagrodzenie. 

 

Jednostki organizacyjne fundacji 

 

§ 21 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 



 

 

2. Uchwałę o utworzeniu oddziału lub filii Fundacji wraz z określeniem 

kompetencji oraz zadań tworzonej jednostki, podejmuje Zarząd na wniosek 

własny, Rady lub Fundatora.  

 

Zmiana statutu fundacji 

 

§ 22 

1. Zmiany Statutu nie mogą być sprzeczne z celami, dla których realizacji 

Fundacja została ustanowiona. 

2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada na wniosek 

Fundatora, Zarządu lub swój własny. 

3. Zmiana Statutu wymaga każdorazowej zgody Fundatora.  

4. Fundator może wyrazić zgodę na całość lub część uchwalonych przez Radę 

zmian. 

5. Jeżeli Fundator nie wypowie się w terminie miesiąca od otrzymania uchwały 

Rady zmieniającej Statut, uznaje się, że wyraził zgodę na uchwalone zmiany.  

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 23 

1. Dla ułatwienia realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

Fundacją. 

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

ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze 

jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia 

przez Radę. 

4. Fundator może zakwestionować decyzję o połączeniu z inną fundacją bez 

podania przyczyny. Jeżeli Fundator nie skorzysta z tego prawa w terminie 

miesiąca od zatwierdzenia uchwały Zarządu przez Radę, uznaje się, 

że wyraził zgodę na połączenie z inną fundacją.  

 

 

 



 

 

Likwidacja fundacji 

 

§ 24 

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

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która 

w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej 

Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

5. Likwidacja Fundacji wymaga zgody Fundatora. Jeżeli Fundator nie wyrazi 

zgody w ciągu miesiąca od zatwierdzenia uchwały Zarządu przez Radę, 

uznaje się, że wyraził zgodę na likwidację Fundacji.  

6. Jeżeli decyzja o likwidacji Fundacji została podjęta z powodu wyczerpania się 

środków finansowych i majątku, Fundator nie wyrażając zgody na likwidację 

Fundacji, ma obowiązek zapewnić środki finansowe i majątek umożliwiający 

dalsze działania Fundacji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy 

w Warszawie. 

 


