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STATUT 

FUNDACJI  POD NAZWĄ 

„FUNDACJA AKTYWNI DLA POLSKI” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Aktywni Dla Polski”, zwana dalej „Fundacją”, 

ustanowiona przez: Patryk Tyryłło  oraz Piotr Kopeć 

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza..............................................................................................................

.................w kancelarii notarialnej w ..................................., przy 

ul..................................................,  

w dniu.......................................................................... 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa. 

 

§ 4 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

 

§ 5 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Czas działania Fundacji jest nieokreślony. 
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3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania i prawem polskich dopuszczonych.  

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

społecznych.  

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

6. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa  

a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. 

7. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale 

i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami  

i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez 

Fundację. 

8. Fundacja może używać pieczęci, odznak i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jako klub sportowy, Fundacja może być członkiem związków sportowych (w tym 

polskich związków sportowych) oraz innych organizacji sportowych i korzystać  

z uprawnień wynikających z faktu członkostwa, w tym do udziału  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez te związki i organizacje. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1. Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu oraz kultury fizycznej. 

2. Rozwój szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej i edukacja w jej zakresie. 

3. Zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców mniejszych miejscowości oraz o niskich dochodach. 

4. Tworzenie oraz wdrażanie programów zajęć korekcyjnych i fizjoterapeutycznych. 

5. Tworzenie oraz wdrażanie programów zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu 

w tym kultury fizycznej. 

7. Tworzenie poprzez rywalizację sportową na zasadach Fair Play dzięki wspólnemu 

uczestnictwu w zajęciach sportowych i rekreacyjnych sprzyjających warunków do 

większej tolerancji oraz integracji w duchu wspólnotowym osób o różnych poglądach 

politycznych i społecznych.  



3 
 

8. Upowszechnianie oraz propagowanie sportu jako przeciwdziałanie patologiom 

społecznym i wykluczeniu społecznemu.  

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i różnych grup społecznych w zakresie 

sportu oraz rekreacji.  

10. Propagowanie, działanie na rzecz warunków zdrowego oraz aktywnego trybu życia 

poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.  

11. Propagowanie i tworzenie warunków idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży 

jako istotnego elementu rozwoju oraz wychowania. 

12. Popularyzowanie postawy aktywnego wypoczynku osób dorosłych,  starszych oraz 

rodzin.  

13. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

14. Popularyzowanie wzorców oraz autorytetów sportowych, obywatelskich  

i patriotycznych dla kształtowania właściwych wzorców społecznych. 

15. Wsparcie wyróżniającej się młodzieży i dzieci w kształtowaniu rozwoju sportowego.  

16. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych. 

17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja 

wolontariatu. 

18. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne, sport  

i rekreację ruchową. 

19. Krzewienie zasada sportowej rywalizacji oraz zasad Fair Play wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych.  

20. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie 

fizyczne, sport i rekreację ruchową. 

21. Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno-sportowej. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) działalność sportową;   

2) organizację szkółek, obozów, turniejów, rozgrywek i treningów; 

3) organizację innych przedsięwzięć aktywizujących ruchowo oraz integrujących 

różne grupy społeczne (w różnym wieku, różnej płci, o różnym stopniu 

sprawności/niepełnosprawności, różnym statusie majątkowym), takich jak,  

w szczególności pikniki, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia;  

4) prowadzenie klubu sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym; 

5) budowę i zarządzenie infrastrukturą sportową;  

6) organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, wsparcia psychologicznego  

i pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku; 

7) organizację innych przedsięwzięć dla realizacji celów Fundacji; 

8) organizację innych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 
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9) organizację wydarzeń promujących zdrowy tryb życia; 

10) organizację wydarzeń ukazujących edukacyjną rolę sportu w życiu dzieci  

i młodzieży; 

11) przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom oraz patologiom społecznym poprzez 

sport i aktywność fizyczną;  

12) współpracę z innymi klubami sportowymi;  

13) współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz 

organizacjami społecznymi i gospodarczymi o podobnym charakterze; 

14) współpracę z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i sportowymi 

oraz osobami prywatnymi; 

15) organizowanie i wspieranie wolontariatu; 

16) wspomaganie działalności  edukacyjnej w tym poprzez fundowanie stypendiów 

oraz pomoc rzeczową;  

17) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie popularyzowania działalności 

naukowej oraz edukacyjno-oświatowej; 

18) wspieranie inicjatyw społecznych, aktywizacji zawodowych; 

19) działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 

20) prowadzenie akcji dobroczynnych zmierzających do niesienia pomocy społecznej; 

21) działalność wspomagająca rozwój fizyczny i duchowy; 

22) inicjowanie i wspieranie lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń,  

w szczególności edukacyjnych lub sportowych; 

23) działania badawcze, analityczne i edukacyjne służące realizacji celów statutowych 

Fundacji; 

24) przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz oraz ewaluacji; 

25) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i wydawniczej; 

26) prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Fundacji; 

27) ponoszenie kosztów realizacji celów Fundacji, w tym podejmowania w/w działań. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 

przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

§ 8 

 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób  

i instytucji zbieżną z jej celami. 

2. Fundacja może tworzyć nowe Fundacje oraz spółki 
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§ 9 

1. W związku z posiadaniem statusu klubu sportowego, w Fundacji może funkcjonować    

kategoria  członkostwa, przy czym członkostwo nie będzie rozumiane jako 

członkostwo właściwe dla stowarzyszeń, tylko jako synonim brania udziału  

w działalności Fundacji. Z tak rozumianego członkostwa nie będą wynikać żadne 

prawa w zakresie wpływu na działalność Fundacji. Organy Fundacji w sposób 

wyczerpujący wskazuje § 13 statutu.  

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego związanej z organizacją  

i funkcjonowaniem klubu sportowego, Fundacja może pobierać opłaty, w tym składki 

członkowskie, od osób będących członkami tego klubu lub w nim trenujących albo ich 

przedstawicieli ustawowych. 

3. Zarząd jest upoważniony do określenia zasad nabywania członkostwa w klubie 

sportowym, ustalania składek i opłat członkowskich, obowiązków członków a także do 

nadawania i pozbawiania członkostwa oraz zawieszenia w prawach członka. 

 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 10 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 złotych (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) na który składa się suma kwot pieniężnych 

wniesionych przez Fundatorów, z których każdy wnosi po 1.250,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację  

w toku działania, w tym z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności 

gospodarczej Fundacji przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych, 00/100). 

 

 

§ 11 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) funduszu założycielskiego; 

2) składek i opłat członkowskich; 

3) darowizn, spadków, zapisów; 

4) dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktów, środków z funduszy Unii 

Europejskiej  

i innych środków publicznych; 
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5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz aukcji; 

6) wpływów od sponsorów;  

7) dochodów z majątku Fundacji; 

8) odsetek z depozytów bankowych; 

9) dochodów z działalności gospodarczej. 

 

§ 12 

 

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz na 

pokrycie kosztów działalności Fundacji.  

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

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub 

donatorów. 

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

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację 

przedsięwzięciach gospodarczych, lokatach bankowych, papierach wartościowych oraz 

nabytych dla realizacji celów statutowych nieruchomościach i ruchomościach.  

5. Nieruchomości stanowiące własność Fundacji mogą być zbywane jedynie za zgodą 

Fundatorów wyrażoną na piśmie. 

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

7. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  

 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji. 

 

§ 13 

 

Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”. 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 14 

1. W tym miejscu Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd Spółki w następującym składzie  

1) Fundator: Patryk Tyryłło, który obejmuje funkcję Prezesa Zarządu 

2) Fundator: Piotr Kopeć, który obejmuje funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członkostwo Fundatora w składzie Zarządu jak również zmiana pełnionych przez 

niego funkcji w Zarządzie może nastąpić jedynie na skutek pisemnej rezygnacji 

Fundatora. 
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3. Kadencja zarządu jest bezterminowa.  

4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes i Wiceprezes działający 

razem i w porozumieniu.  

5. W skład Zarządu może wchodzić od 1-5 osób. 

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

7. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni wówczas 

funkcję Prezesa Fundacji.  

8. Fundator może być członkiem Zarządu, w tym pełnić funkcję Prezesa albo 

Wiceprezesa. 

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundacji, 

2) śmierci członka Zarządu, 

3) istotnego naruszenia postanowień statutu, 

4) utraty praw publicznych 

5) odwołania poprzez odpowiednią uchwałę Zarządu na wniosek Prezesa i Wiceprezesa 

działających razem i w porozumieniu.  

10. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową (w drodze uchwały), która jest 

organem doradczym. Powoływana jest ona na potrzeby konkretnego programu 

prowadzonego przez Fundację. 

 

 

§ 15 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie wieloletnich oraz rocznych planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 

e) ustalenie planów zatrudnienia i płac oraz określenie zasad wynagrodzenia 

pracowników etatowych i nieetatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków 

przez wolontariuszy, 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

Fundatorów, 

g) zatrudnianie pracowników w celu realizacji celów statutowych, 

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dofinansowań, subwencji i dotacji, 

i) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji, 

j) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji, 
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k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, 

l) sporządzanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Tryb działania Zarządu może określić uchwalony przez niego regulamin. 

5. Do skutecznego podjęcia uchwały konieczna jest obecność  połowy składu Zarządu  

w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na pół 

roku.  

8. Posiedzenie Zarządu powołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie poczta 

elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.  

9. Ilekroć w statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również 

komunikowanie się członków Zarządu za pomocą wideokonferencji lub innych 

audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość. 

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

11. Wraz z końcem roku kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał sprawozdanie  

z działalności Fundacji. 

 

 

Rozdział V  

Pracownicy fundacji. 

 

§ 16 

1. Członkowie Zarządu mogą, ale nie muszą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy 

lub innym stosunku prawnym. 

2. Umowy o pracę lub równoważne z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu. Umowy o pracę lub równoważne z członkami Zarządu zawierają 

Fundatorzy. Jeżeli Fundator jest jednocześnie członkiem Zarządu to umowę o pracę 

lub równoważną zawiera z nim drugi z Fundatorów. 

3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze 

środków Fundacji. 
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Rozdział VI 

Jednostki Terenowe Fundacji. 

  

§ 17 

 

1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki 

terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w 

kraju i za granicą. 

2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu. 

3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie 

pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd. 

4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio Prezesowi lub Wiceprezesowi - 

jeśli tak stanowi uchwała Zarządu. 

5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną  

i organy funkcyjne jednostki terenowej. 

 

§ 18 

 

1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia statutu Fundacji. 

2. Każda jednostka terenowa ma własny Zarząd. 

3. Zarząd jednostki terenowej powoływany jest przez Zarząd Fundacji. 

4. Zarząd jednostki terenowej może być jednoosobowy. 

 

 

 

Rozdział VII 

Sposób Reprezentacji. 

 

§ 19 

 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes i  Wiceprezes Zarządu działając 

razem i w porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 2. Oświadczenia woli zarówno  

w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych w imieniu Fundacji w przypadku 

Zarządu jednoosobowego składa samodzielnie Prezes Zarządu. 

2. W  sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań  majątkowych  powyżej 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych, 00/100) oświadczenie woli w imieniu 

Fundacji mogą składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes 

Zarządu Fundacji. 

3. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
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4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji w poszczególnych obszarach 

działania Fundacji mogą być również pełnomocnicy wyznaczeni przez Zarząd Fundacji. 

 

 

Rozdział VIII 

Działalność gospodarcza Fundacji. 

 

§ 20 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we 

współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w zakresie: 

1) działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); 

2) działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z); 

3) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 

4) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z); 

5) pozostałych pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B); 

6) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 

7) działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 

8) pozostałej sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z); 

9) pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z); 

10) sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.64.Z); 

11) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z); 

12) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z);   

13) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z); 

14) działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z); 

15) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z); 

16) restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.A); 

17) przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

(PKD 56.21.Z); 

18) obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 

55.20.Z); 

19) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); 

20) wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z). 
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3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza nie pokrywa się z działalnością odpłatną pożytku publicznego,  

o której mowa w § 7 statutu. W żadnym wypadku Fundacja nie może prowadzić 

odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do 

tego samego przedmiotu działalności.  

 

 

Rozdział IX 

Zmiana statutu. 

 

§ 21 

 

1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji na wspólny wniosek Prezesa Zarządu  

i Wiceprezesa Zarządu działających łącznie i w porozumieniu  w drodze uchwały 

większością głosów . 

2. Fundacja może rozszerzyć obszar swojej działalności o inne cele poprzez zmianę 

statutu. 

 

Rozdział X 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 22 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

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

istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

§ 23 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwą decyzje podejmuje Zarząd, przy czym 

jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu. 
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Rozdział XI 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 24 

 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

§ 25 

 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji  podejmuje Zarząd Fundacji, na wniosek Prezesa  

i Wiceprezesa Fundacji działających razem i w porozumieniu w drodze uchwały.  

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji. 

 

§ 26 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą decyzji Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji  

o zbliżonych celach. 

 

§ 27 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

Statut został przyjęty w Warszawie w dniu 10 października 2019 r.  
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