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STATUT 
 

FUNDACJI Patriae Semper Fideles 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 
 

Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

Siedzibą fundacji jest miejscowość Trzebownisko. 
 

§ 4 
 

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. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  
w wybranych językach obcych. 

3. Fundacja może: 
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą; 
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach. 

 
§ 5 

 
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

2. Fundacja może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Fundacja PSF.  

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§ 6 
 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
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§ 7 
 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu. 

 
§ 8 

 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 9 
 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowo–szkoleniowej, szczególnie  
w zakresie wspierania i propagowania patriotycznych, prospołecznych oraz proobronnych 
postaw w społeczeństwie oraz promocja aktywności ruchowej, sportowej jak i pielęgnowanie 
świadomości narodowej. 
 

§ 10 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów, pokazów, szkoleń, zajęć rekreacyjnych, pikników, 
zjazdów; 

b) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, poprzez 
organizację spotkań, szkoleń i imprez odwołujących się do postaw korzystnych  
z punktu widzenia obronności; 

c) popularyzowanie zasad solidarności i wzajemnej pomocy dla środowiska służb 
mundurowych i ich rodzin; 

d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości 
patriotycznej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej; 

e) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować postawy 
patriotyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

f) organizowanie i udział w finansowaniu imprez, mających promować sporty przydatne 
z punkty widzenia obronności oraz innych zajęć ogólnorozwojowych  
i promujących zdrowy tryb życia; 

g) promocję i organizację wolontariatu; 
h) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, imprez integracyjnych związanych 

z realizacja celów Fundacji; 
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i) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego  
i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

j) organizowanie zbiorek pieniężnych z których dochód będzie przeznaczony  
na realizację celów statutowych Fundacji; 

k) prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej; 
l) prowadzenie działalności edukacyjnej wspierającej statutowe cele Fundacji; 
m) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 
n) zakup bądź sprzedaż nieruchomości, ruchomości, sprzętu i wyposażenia, a także ich 

użyczanie w organizowaniu imprez, mających promować sporty przydatne z punktu 
widzenia obronności. 

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą 
realizowane dopiero po ich uzyskaniu. 

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione 
poprzez zmianę niniejszego statutu. 

 
§ 11 

 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 12 
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 500 zł (jeden tysiące pięćset 
złotych 00/100 groszy), z czego 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) jest 
przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku 
działania. 
 

§ 13 
 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków i zapisów gotówkowych oraz rzeczowych otrzymanych 

zarówno z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i z zagranicy;  

b) dotacji/grantów i subwencji osób prawnych i fizycznych;  

c) darów, zbiórek, imprez publicznych, aukcji;  

d) majątku Fundacji;  

e) praw majątkowych przekazanych fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie;  

f) funduszy pomocowych i strukturalnych;  

g) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ; 
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h) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat 
kapitałowych, papierów wartościowych w kraju i za granicą; 

i) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 

j) prowadzenia działalności gospodarczej; 

k) dotacji ze środków publicznych; 

l) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

ł) dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatorów;  
m) zaciągniętych pożyczek;  
n) przychodów z odpłatnej działalności statutowej. 

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.  

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów gotówkowych oraz rzeczowych, 
dotacji oraz subwencji, mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek z celów Fundacji,  
wg swobodnego uznania Zarządu, chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem 
działania Fundacji.  

5. Przejęcie przez Fundacje darowizny lub spadku, nie może spowodować przejęcia przez 
Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

6. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem. 

7. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 

 
§ 14 

 
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie  
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§ 15 

 
1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Władze Fundacji. 
 

§ 16 
 

1. Władzami fundacji jest: 
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a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. W skład władz Fundacji może wchodzić Rada Fundacji zwana dalej Radą, pod warunkiem 
powołania jej przez Fundatorów. 

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 
w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. 

 
 

Rada Fundacji. 
 

§ 17 
 

1. Rada Fundacji, jeśli zostanie powołana, jest organem stanowiącym, kontrolnym  
i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji może zostać powołana na jednomyślny wniosek Fundatorów, uchwałą 
zarządu, przy czym, aby uchwała zarządu była wiążąca muszą się z nią zgodzić wszyscy 
członkowie zarządu. 

3. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. 

4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, o ile wyrażą taką wolę. 

5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady  
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 
powołuje swą decyzją Rada, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Fundatorów. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez  
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
przez pozostałych członków Rady Fundacji na jednomyślny wniosek Fundatorów. 
Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
b) śmierci członka Rady, 
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, 
d) utraty obywatelstwa polskiego, 
e) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka 

Rady Fundacji. 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 
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9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 
trwania stosunku pracy. 

10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje  
i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 18 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia 
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu  
14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. 
 
 
 

§ 19 
 

Do zadań Rady, jeśli powstanie, należy w szczególności: 
1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 
3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań oraz zestawienia 

finansowego i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
5) Nadzór nad działalnością Fundacji. 
6) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie zapisów statutu, 

połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
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8) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych  
do kompetencji innych organów. 

 
§ 20 

 
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji, 

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 
 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 21 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych na dwuletnią 
kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członkiem Zarządu może być osoba: 
a) mająca pełnie praw publicznych; 
b) nie będąc skazana prawomocnym wyrokiem sadowym; 
c) narodowości polskiej; 
d) posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

a) złożenia pisemnej rezygnacji;  

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;  

c) śmierci członka Zarządu; 

d) utraty obywatelstwa polskiego, bądź nabycia obywatelstwa innego państwa; 
e) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka 
Zarządu Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 
Radę Fundacji – jeśli takowa powstała – lub przez Fundatorów przed upływem kadencji  
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady bądź 
Fundatorów.  

6. Członkowie Zarządu, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS  
za rok poprzedni oraz premie. 
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7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 
Fundacji. 

8. Członkowie Zarządu mogą w formie pisemnej zrzec się bezterminowo bądź za wskazany 
przez siebie okres wynagrodzenia. 

9. Decyzję o przyznaniu premii jak i jej wielkości podejmuje Rada Fundacji. 

10. Jeśli Rada Fundacji nie powstała to decyzję o przyznaniu premii podejmują Fundatorzy. 

11. Członkowie Zarządu jak i pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę 
bądź umowy cywilnoprawnej. 

 
§ 22 

 
1. Fundatorzy wskazują pierwszych członków zarządu. 

2. Następnych członków zarządu wskazuje Rada Fundacji. 

3. Jeśli Rada Fundacji nie powstała to po zakończeniu kadencji, następnych członków 
zarządu wskazują Fundatorzy. 

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

5. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) realizacja celów statutowych, 
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
d) uchwalanie regulaminów, 
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
f) w przypadku nie powołania Rady Fundacji ustala, po zasięgnięciu jednomyślnej zgody 

Fundatorów, wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, 
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia  

dla pracowników Fundacji, 
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody do Fundatorów lub Rady Fundacji  

w sprawie zmian statutu Fundacji, celu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz 
likwidacja Fundacji. 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego 
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
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7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.  
Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest 
podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.  

9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. 

10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

11. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, 
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego 
bezpośrednio do jej członków. 

12. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących 
w nim członków Zarządu. 

13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wskazaną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji. 

14. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom, bądź 
Radzie Fundacji – jeśli takowa powstała – roczne sprawozdanie z działalności Fundacji 
oraz zestawienie finansowe. 

 
 

Sposób Reprezentacji 

 
§ 23 

 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes Zarządu. 

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 
(pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy 
członek Zarządu oddzielnie. 

3. Jeśli do Zarządu została powołana tylko jedna osoba jako Prezes Zarządu to wystarczy 
oświadczenie woli tylko osoby powołanej. 

Działalność gospodarcza 

 
§ 24 
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1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych. 

 
§ 25 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 

1) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych –  
(PKD 85.51.Z); 

2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –  
(PKB 85.59.B); 

3) Działalność wspomagająca edukację – (PKD 85.60.Z); 
4) Działalność obiektów sportowych – (PKD 93.11.Z); 
5) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – (PKD 93.13.Z); 
6) Pozostała działalność związana ze sportem – (PKD 93.19.Z); 
7) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – (PKD 93.29.Z); 
8) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – (PKD 

55.20.Z); 
9) Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 

(PKD 55.30.Z); 
10) Pozostałe zakwaterowanie – (PKD 55.90.Z); 
11) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z); 
12) Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – (PKD 77.21.Z); 
13) Wydawanie książek – (PKD 58.11.Z); 
14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z); 
15) Pozostała działalność wydawnicza – (PKD 58.19.Z); 
16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD 68.10.Z); 
17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –  

(PKD 68.20.Z); 
18) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach – (47.78.Z); 
19) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 

(PKD 47.91.Z); 
20) Produkcja broni i amunicji – (PKD 25.40Z). 

 

§26 
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Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego 
uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej 
uzyskaniu. 
 
 

Zmiana Statutu 

 
§ 27 

 
1. Zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji dokonuje Rada Fundacji  

po uzyskaniu zgody Fundatorów.  

2. Jeśli nie została powołana Rada Fundacji zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd 
Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatorów. 

3. Zmiany statutu mające dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, mogą zostać dokonane tylko  
za pisemną jednomyślną zgodą Fundatorów. 

 
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 28 
 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, 
na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić 
zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku 
połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą,  
jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz 
dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia  
z zastrzeżeniem § 27 jest Zarząd. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się 
zmienić cele Fundacji. 
 

§ 29 

1. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji.  
2. Jeśli Rada Fundacji nie powstała to decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy. 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 30 
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, 
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów. 

3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na rzecz spłaty 
funduszu założycielskiego oraz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji, 
której cele zbliżone są z celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Konkretne cele  
na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów. 

 
 

Postanowienia końcowe 

§ 31 
 

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 7 Statutu, coroczne sprawozdania  
ze swej działalności za rok ubiegły. 
 

§ 32 
 

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania aktu założycielskiego. 

 
§ 33 

 
W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą: 

1. Jan FALANDYS – jako Prezes Zarządu Fundacji, 

2. Tomasz BALOWSKI -  jako Członek Zarządu Fundacji. 
 
 
 
 

§ 34 
 

1. Rada Fundacji zostanie ustanowiona przez Fundatorów w terminie późniejszym, przy 
czym na każdego członka Rady Fundacji, zgodę muszą wyrazić Fundatorzy 
jednomyślnie. 
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2. Na wejście w skład Rady Fundacji jednego z Fundatorów nie jest potrzebna zgoda 
drugiego Fundatora. 

 
 
Statut został przyjęty dnia ______________________ 


