
STATUTU 

FUNDACJI CENTRUM NBAS W POLSCE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

Fundacja Centrum NBAS w Polsce, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 20 

czerwca 2018 roku, przez Karolinę Isio-Kurpińską i Bożeną Cieślak-Osik, zwane dalej 

„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie 

przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99, przed notariuszem Radosławem Walasikiem, rep. 

A 5271/2018. 

 

§ 2 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

jej granicami. 

2. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja działa na podstawie właściwych 

przepisów prawa, w szczególności Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984  

roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu, a poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie właściwego prawa miejscowego. 

3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

2. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie. 

 

§ 5 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek,  

fundacji, stowarzyszeń oraz być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania, dopuszczalnym polskim prawem.  

 

§ 6 

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 7 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami lub wyróżnieniami, osobom zasłużonym dla Fundacji. 
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Rozdział II  

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu 

społeczności, obejmującej aktywność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty  

i wychowania: 

1) wspieranie rodzin noworodków, niemowląt i małych dzieci, szczególnie z grup ryzyka, 

zagrożonych nieharmonijnym rozwojem, chorych, w trudnej sytuacji rodzinnej; 

2) wspieranie relacji między rodzicami a noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem; 

3) działalność edukacyjna na rzecz rodzin noworodków, niemowląt i małych dzieci; 

4) udzielanie informacji o rozwoju i kompetencjach noworodka i niemowlęcia kobietom  

w ciąży i ich partnerom, rodzicom noworodków, niemowląt oraz małych dzieci lub 

innym osobom; 

5) działalność zmierzająca do propagowania wiedzy o noworodkach, niemowlętach  

i małych dzieciach; 

6) wspieranie personelu medycznego pracującego z noworodkami, niemowlętami  

i małymi dziećmi oraz ich rodzinami; 

7) działalność edukacyjna dla personelu medycznego pracującego z noworodkami, 

niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzinami. 

 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) poradnictwo dla rodzin;  

2) badanie noworodków i niemowląt, w szczególności skalą Oceny Zachowania Noworodka 

(NBAS) oraz skalą Obserwacji Zachowania Noworodka (NBO); 

3) organizację i prowadzenie prelekcji, szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, 

spotkań dyskusyjnych i innego rodzaju wydarzeń; 

4) działalność wydawniczą o charakterze niedochodowym, w tym publikację artykułów i 

poradników; 

5) tłumaczenie publikacji obcojęzycznych (działanie o charakterze niedochodowym); 

6) współpracę z podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; 

7) podejmowanie akcji społecznych, w szczególności organizowanie zbiórek publicznych; 

8) wspieranie i udział w projektach badawczych związanych z celami Fundacji; 

9) prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego pracującego z noworodkami, 

niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzinami, w szczególności w zakresie: 

a)  skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Obserwacji Zachowania Noworodka 

(NBO) i innych na licencji Instytutu Brazeltona z siedzibą w Bostonie (Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej), 

b)  komunikacji, empatii i radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.  
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§ 10  

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna  

lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także  

jako pozostała działalność statutowa. 

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego  

określa Zarząd. 

3. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności, w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości. 

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

 

§ 11 

Dla realizacji swoich celów Fundacja może: 

1) zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z organizacjami  

krajowymi lub zagranicznymi oraz wspierać działalność innych osób fizycznych,  

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji; 

2) zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub nawiązywać inne stosunki 

prawne. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 złotych oraz środki 

finansowe, ruchomości, nieruchomości i inne przedmioty lub prawa majątkowe nabyte 

przez Fundację w trakcie jej działalności.    

2. Dochody Fundacji pochodzą ze:  

1)  spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji, grantów oraz innego rodzaju 

przysporzenia majątkowego, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe  

lub zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

2)  wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych lub 

współorganizowanych przez Fundację, 

3)  zysku z lokat w bankach lub innych instytucjach rynku kapitałowego w kraju  

i za granicą, 

4)  dochodów z majątku Fundacji. 

 

§ 13 
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1. Dochody pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji, grantów  

lub innego rodzaju przysporzenia majątkowego, poczynionych na rzecz Fundacji,  

mogą być użyte tylko z poszanowaniem woli spadkodawcy lub donatora.  

2. W przypadku, gdy spadkodawca lub donator nie określił celu wykorzystania 

przekazanego Fundacji majątku, Fundacja może przeznaczyć otrzymany majątek  

na dowolny cel statutowy. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile w chwili składania  

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

 

§ 14 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

§ 15 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:  

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  

do członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,  

z którymi członkowie Zarządu, Rady Fundacji, lub pracownicy Fundacji pozostają  

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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady  

Fundacji lub 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji, 

członków lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane  

z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;  

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, 

członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

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

 

Rozdział IV   

Organy Fundacji  

 

§ 16 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd;  

2) Rada Fundacji:  
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§ 17 

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

2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający 

samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane 

wobec jednego członka Zarządu. 

 

§ 18 

1. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji lub Fundatora przez odpowiednie 

przepisy prawa lub postanowienia Statutu, należą do kompetencji Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2)  realizacja celów statutowych, 

3)  zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,  

4)  ustalanie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku 

publicznego, 

5)  ustalanie corocznych planów działania oraz planów finansowych, 

6)  ustalanie wielkości zatrudnienia, 

7)  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy lub stosunków cywilnoprawnych 

oraz ustalanie zasad wynagradzania,   

8)  przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, grantów lub innego rodzaju 

przysporzenia majątkowego, 

9)  przyjmowanie spadków, z tym zastrzeżeniem że przyjęcie spadku może nastąpić 

wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, o ile w chwili składania oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, 

10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań 

finansowych i ich przedstawianie Radzie Fundacji. 

 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych  

i odwoływanych przez Radę Fundacji na wspólną kadencję wynoszącą 3 lata,  

z tym zastrzeżeniem że pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora. Osoby 

będące członkami Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. Do Zarządu  

może być powołany Fundator. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek: 

1)  śmierci, 

2)  rezygnacji, 

3)  odwołania, 

4)  upływu kadencji, 

5)  skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

5. Z ważnych powodów Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu uchwałą podjętą 

jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

6. Za ważne powody, o których mowa w ust. 5, uznaje się w szczególności wystąpienie  

co najmniej jednej z następującej okoliczności: 

1)  pozbawienie członka Zarządu praw publicznych, 

2)  utrata przez członka Zarządu zdolności do czynności prawnych, 

3)  działanie członka Zarządu na szkodę Fundacji, 

4)  naruszenie przez członka Zarządu postanowień Statutu. 

8. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracami Zarządu. W razie nieobecności Prezesa 

Zarządu we wszelkich sprawach organizacyjnych i kierowniczych zastępuje  

go Wiceprezes Zarządu, zaś w przypadku nieobecności również Wiceprezesa  

Zarządu, osoba najstarsza wiekiem spośród obecnych Członków Zarządu. 

 

§ 20 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

jednego z pozostałych członków Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji.  

3. Członków Zarządu zawiadamia się o posiedzeniu pisemnie, pocztą elektroniczną  

lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 3 dni przed planowanym 

posiedzeniem, wskazując miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia. 

4. Posiedzenia prowadzi Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innych  

członków Zarządu do przewodniczenia posiedzeniom. 

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.  

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut 

stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu lub poza nim w trybie pisemnym  

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

8. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 

9. Uchwała może być podjęta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy 

członkowie Zarządu wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu  

co do jego odbycia i co do porządku obrad. 

10. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, są ważne jeżeli wszyscy  

członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  

się na odległość odbywa za pośrednictwem w szczególności telefonu, audiokonferencji, 

wideokonferencji lub poczty elektronicznej. 

 

§ 21 

1. Fundacja może być związana z członkiem Zarządu stosunkiem pracy lub stosunkiem 
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cywilnoprawnym.   

2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację 

reprezentuje Rada Fundacji lub ustanowiony przez nią pełnomocnik. 

3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji, 

umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. 

 

§ 22 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu.  

W zakresie wykonywania kontroli i nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.  

2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne oraz opiniodawcze.  

3. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

2) reprezentowanie Fundacji przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, w tym 

ustalanie ich wynagrodzenia, 

3) reprezentowanie Fundacji w sporach z członkami Zarządu, 

4) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami 

Zarządu lub w sporach z członkami Zarządu, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonanych zadań, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz 

sprawozdań finansowych,  

7) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

8) nadzór nad działalnością Fundacji, 

9) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

10) tworzenie, przekształcanie lub likwidacja oddziałów, zakładów lub filii, 

11) łączenie lub likwidacja Fundacji, 

12) dokonywanie zmian lub uzupełnień Statutu, w tym zmian lub uzupełnień celów 

Fundacji. 

4. Rada Fundacji w celu i w związku z wykonywaniem swych zadań może żądać  

od Zarządu udzielenia wszelkich informacji, w tym udostępnienia wszelkich 

dokumentów, dotyczących działalności Fundacji. 

 

§ 23 

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych  

na czas nieoznaczony. 

2. Członków pierwszej Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator. 

Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji. W przypadku zmniejszenia 

liczby członków Rady Fundacji poniżej 3, członków Rady Fundacji powołuje Fundator,  

a w przypadku jego śmierci pozostali członkowie Rady Fundacji. Do Rady Fundacji 

może zostać powołany Fundator. 

3. Członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji.   

4. Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  

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

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

1)  śmierci, 

2)  rezygnacji, 

3)  odwołania, 

4)  skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Z ważnych powodów Rada Fundacji może odwołać członka Rady Fundacji uchwałą 

podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

7. Za ważne powody, o których mowa w ust. 6, uznaje się w szczególności wystąpienie  

co najmniej jednej z następującej okoliczności: 

1)  pozbawienie członka Rady Fundacji praw publicznych; 

2)  utrata przez członka Rady Fundacji zdolności do czynności prawnych, 

3)  działanie członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, 

4)  naruszenie przez członka Rady Fundacji postanowień Statutu. 

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady 

Fundacji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W razie nieobecności 

Przewodniczącego Rady Fundacji we wszelkich sprawach organizacyjnych  

i kierowniczych zastępuje go członek Rady Fundacji przez niego wybrany, zaś  

w przypadku nieobecności również tej osoby, osoba najstarsza wiekiem spośród 

obecnych członków Rady Fundacji. 

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji  

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 24 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  

raz w roku.  

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

jednego z pozostałych członków Rady Fundacji lub członka Zarządu.  

3. Członków Rady Fundacji zawiadamia się o posiedzeniu pisemnie, pocztą elektroniczną  

lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 3 dni przed planowanym 

posiedzeniem, wskazując miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia.  

4. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący. Przewodniczący może upoważnić innych 

członków Rady Fundacji do przewodniczenia posiedzeniom. 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut 

stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu lub poza nim w trybie pisemnym  

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
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8. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej  

połowa członków Rady Fundacji, a wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali 

zawiadomieni o posiedzeniu. 

9. Uchwała może być podjęta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił 

sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad. 

10. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, są ważne jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  

się na odległość odbywa za pośrednictwem w szczególności telefonu, audiokonferencji, 

wideokonferencji lub poczty elektronicznej. 

 

Rozdział V 

Połączenie Fundacji 

 

§ 25 

1. Dla realizacji celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.  

2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku istotnej 

zmianie mógłby ulec cel Fundacji.  

3. Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji 

jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.   

 

Rozdział VI  

Likwidacja Fundacji 

 

§ 26 

Fundacja ulega likwidacji: 

1) w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku; 

2) w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona; 

3) w szczególnych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 27 

1. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie  

w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.   

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej. 

 

§ 28 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działanie 

zbliżone jest z celami Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984  

roku o fundacjach. 

 

Rozdział VII  
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Zmiany lub uzupełnienia Statutu 

 

§ 29 

1. Statut oraz jego zmiany lub uzupełnienia przed wpisaniem Fundacji do Krajowego 

Rejestru Sądowego ustala Fundator. 

2. Po uzyskaniu osobowości prawnej przez Fundację, zmiany lub uzupełnienia Statutu,  

w tym zmiany lub uzupełnienia celów Fundacji, dokonywane są przez Radę Fundacji. 

3. Decyzje w sprawie zmiany lub uzupełnienia Statutu, w tym zmiany lub uzupełnienia 

celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich 

członków Rady Fundacji. 

  

 

 

 


