
 

STATUT 

 

FUNDACJI „WSPIERAM cicho i skutecznie” 

 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Fundacja pod nazwą “WSPIERAM cicho i skutecznie” zwana w dalszej treści Statutu 

“Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  

(j.t. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 

z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

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

 

§ 2. 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Lubliniec. 

 

§ 3. 

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 4. 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie wraz z późniejszymi zmianami. 

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu 

społeczności. 

 

§ 5. 

 

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

 

§ 6. 

 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Nazwa Fundacji brzmi „WSPIERAM cicho i skutecznie”. Fundacja może używać 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

 

 

 



 

§ 7. 

 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

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

lub dla samej Fundacji. 

 

§ 8. 

 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Obrony Narodowej, któremu 

Zarząd Fundacji zobowiązuje się przekazać sprawozdanie finansowe do dnia 31.03. roku 

sprawozdawczego. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 9. 

 

1. Celami Fundacji są: 

1) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, pracowników Wojska oraz emerytowanych 

żołnierzy Jednostek Wojsk Specjalnych, tj. żonom, dzieciom, rodzicom, wdowom, 

sierotom, 

2) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 

3) niesienie pomocy ciężko chorym bądź nieuleczalnie chorym, 

4) niesienie pomocy dzieciom uczącym się, poprzez udzielanie stypendiów, 

5) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 

przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,  

6) niesienie pomocy weteranom, osobom starszym i nieporadnym, 

7) wspieranie jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Specjalnych, 

8) wspieranie osób uzależnionych. 

 

 

 

§ 10. 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób,  

wskazanych w § 9 niniejszego Statutu: 

1) pomoc finansową i rzeczową, 

2) pomoc w organizowaniu i finansowaniu zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów 

rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, 

3) zakup leków i środków medycznych, 

4) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia 

codziennego, 

5) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

6) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

7) fundowanie stypendiów, 

8) organizowanie oraz finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 

9) organizowanie oraz finansowanie paczek świątecznych / bonów towarowych, 

10) wsparcie psychologiczne, 

11) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

12) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 



13) zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

14) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

15) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, 
16) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej,  
17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
18) działalność charytatywną, 
19) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, 
20) ochronę i promocję zdrowia, 
21) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
22) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
23) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
24) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
25) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
26) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

27) naukę 

28) kulturę i sztukę 

29) wspieranie i upowszechniania kultury fizyczne 

30) pomoc ofiarom katastrof 
31) promocję i organizację wolontariatu 

32) promocję Rzeczypospolitej Polskiej  
33) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka 

34) działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

35) działalność na rzecz jednostek wojsk specjalnych 

 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych 

organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna 

działalność statutowa. 

 

 

 

 

§ 11. 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych  

i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 12. 

 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.500,00 złotych (dwa 

tysiące pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji. Majątek Fundacji został 

powiększony o kwotę 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) z przeznaczaniem na 

działalność gospodarczą. 

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

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 



1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej 

działalności statutowej, 

2) dotacji, datków i subwencji, środków publicznych, grantów, 

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację, 

4) operacji finansowych, 

5) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, charytatywnych aukcji internetowych, 

6) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 

7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

8) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

9) innych legalnych źródeł dochodu. 

4. Cały osiągnięty przez Fundację dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na 

cele działalności pożytku publicznego. 

 

§ 13. 

 

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu 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 Rady Fundacji, członków Zarządu 

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 Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji 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 Rady 

Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na 

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

 

§ 14. 

 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 15. 

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników 

każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz 

działalności gospodarczej. 

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

 

 

Rozdział III a. Działalność gospodarcza Fundacji 



 

§ 15 a. 

 

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

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza może służyć wyłącznie realizacji 

celów statutowych Fundacji. 

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

1) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z), 

2) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), 

3) produkcja gier i zabawek (32.40.Z), również z logiem Fundacji, 

4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z), również  

z logiem Fundacji, 

5) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), 

6) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z), 

7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z), 

8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), 

9) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), 

10) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), 

11) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z), 

12) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.65.Z), 

13) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z), 

14) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z), 

15) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach (47.81.Z), 

16) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach  

i targowiskach (47.82.Z), 

17) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

(47.89.Z), 

18) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z), 

19) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza  siecią sklepową, straganami  

i targowiskami (47.99.Z), 

20) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.21.Z, 

21) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), 

22) wydawanie książek (58.11.Z), 

23) wydawanie gazet (58.13.Z), 

24) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

25) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

26) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z),  

27) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z), 

28) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), 

29) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

30) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania (70.22.Z), 



31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(73.12.B), 

32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 73.12.C, 

33) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(73.12.D), 

34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), 

35) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

36) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

37) pozaszkolne formy edukacji (85.5), 

38) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), 

39) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), 

40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

41) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

42) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z), 

43) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

44) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

45) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z), 

46) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), 

47) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 

48) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), polegająca między innymi na 

organizowaniu imprez, koncertów, konkursów, 

49) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).  

 

4. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być 

przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych, tj. na realizację celów pożytku 

publicznego.  

5. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego wynikającej z Statutu. 

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych  

w odrębnych przepisach.  

7. Szczegółowe zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej ustala Zarząd. 

Działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. 

8. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych  

w następnych latach. 

9. Roczne sprawozdania Fundacji Rada Fundacji zatwierdza w terminie zgodnym  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie później niż do dnia  

30 czerwca każdego następnego roku kalendarzowego.  

10. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez 

przepisy prawa. 
 

 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

 

§ 16. 

 

1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji,           

2) Zarząd Fundacji. 



2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

 

 

Rozdział IVa. Rada Fundacji 

 

§ 17. 

 

1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) osób. 

2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.  

3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”. 

4. Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 

Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

5. Pierwszy Zarząd Fundacji oraz Radę Fundacji powołuję fundator. 

6. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów 

oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 4 pkt. 1 i 2 i po 

powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi 

Fundacji. 

 

 

 

Rozdział IVb. Zarząd Fundacji 

 

§ 18. 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. 

2. Fundator może objąć funkcję Prezesa w Zarządzie Fundacji. 

3. Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 

członka Zarządu, albo w skutek odwołania. 

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie 

funkcji członka Zarządu, 

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

tej funkcji, 

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, 

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

8. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest na prośbę Prezesa lub dwóch członków Zarządu. 

9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. 

10. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji”. 

 

 



§ 19. 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Skarbnik 

działający samodzielnie. 

§ 20. 

 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

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

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

3) ustalanie wielkości zatrudnienia, 

4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości 

środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu  

o założenia uchwalone przez Radę Fundacji, 

6) realizacja programów działania Fundacji, 

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą  

o fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz 

podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na 

stronach internetowych Fundacji, 

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 

Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do 

kompetencji Rady Fundacji, 

10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia 

oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

 

§ 21. 

 

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

 

 

 

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji 

 

§ 22. 

 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za 

granicą. 

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. 

 

§ 23. 

 

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

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. 



 

 

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

 

§ 24. 

 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 

podjętej na wniosek Zarządu. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa 

w § 9. 

Rozdział VII. Zmiany Statutu 

 

§ 25. 

 

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu Fundacji. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów oddanych przy 

obecności ponad połowy Członków Rady. 

 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 26. 

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok 

ubiegły zgodnie z przepisami. 

 

§ 27. 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 

Lublińca. 

 


