STATUT
Fundacji pod nazwą „Fundacja na rzecz rozwoju efektywnej komunikacji w organizacji
WYKRZYKNIK”
Dział I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

§1
Fundacja nosi nazwę „Fundacja na rzecz rozwoju efektywnej komunikacji w
organizacji WYKRZYKNIK" (zwana dalej “Fundacją”).
Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Olgę Lubryczyńską - Budrewicz oraz
Bogumiłę Raulin aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 sierpnia 2018 roku, za
repertorium A nr 1081/2018 przez Annę Rutowicz notariusza w Warszawie.
Fundacja działa na podstawie przepisów:
• ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1491);
• niniejszego Statutu.
Fundacja ma osobowość prawną.

§2
Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw.
3. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały,
filie, kluby w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich
przedstawicieli. Utworzenie oddziału, filii, bądź klubu, a także ustanowienie
przedstawiciela wymaga uchwały Zarządu.
4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego
ją znaku graficznego.
5. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
6. Fundacja może przystępować do innych organizacji, fundacji, stowarzyszeń, które mają
zbliżone cele do celów Fundacji.
7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§5
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym do celów obranych przez Fundację jako cele
statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Dział II
Cele statutowe i zasady działania Fundacji
§6
1. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy i szerzenia świadomości
społecznej w ramach działalności dobroczynnej, w tym:
a. wspierania organizacji w zakresie poprawy komunikacji;
b. podnoszenia świadomości społecznej w zakresie znaczenia komunikacji w
organizacji;
c. współpracy z instytucjami i osobami prawnymi w zakresie zbierania, wymiany
doświadczeń i pozyskiwania informacji;
d. promowania i wspierania pracodawców - dokonywania przeglądów i audytów
mających na celu minimalizowanie występowania zjawisk mobbingu i
dyskryminacji w organizacjach;
e. promowania i rozpowszechniania zasad kultury pracy (just culture) i polityki
bezpieczeństwa oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w tym zakresie;
f. współpracy z organizacjami naukowymi, uczelniami, wspieranie oraz
prowadzenie działalności badawczej;
g. promowania i wspierania uczniów i studentów na rynku pracy;
h. wspierania rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie UE;
i. wspierania placówek oświatowych;
j. wspierania młodzieży w zakresie działań związanych z podejmowaniem pracy;
k. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa w zakresie praw pracowniczych;
l. działalności na rzecz równych praw dla kobiet i mężczyzn;
m. przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi;
n. podejmowania działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub
zagrożonych społecznym wykluczeniem (m. in. niepełnosprawni, mniejszości,
uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych) oraz ochrony praw i
swobód obywatelskich.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność niedochodową finansowaną przez
Fundację w tym:
a. współpracę z właściwymi specjalistami;
b. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
c. prowadzenie działań pozwalających na podjęcie prac badawczych, naukowych;
d. organizowanie i udział w imprezach motywacyjnych promujących
samorealizację, organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów;
e. wspieranie i promowanie projektów związanych z poprawą komunikacji oraz
działań w organizacji minimalizujących występowanie zjawiska mobbingu i
dyskryminacji;
f. wspieranie organizacji w zakresie projektów rozwojowych w obszarach
komunikacji;
g. doradztwo w przedsiębiorstwach i organizacjach w obszarach zarządzania i
komunikacji, w tym udostępnianie danych i analiz celem podnoszenia
świadomości zarządzających w przedsiębiorstwach i organizacjach;
h. organizowanie szkoleń pozwalających na podnoszenie świadomości społecznej
w obszarach komunikacji, zarządzania oraz praw pracowników;
i. prowadzenie szkoleń;
j. organizowanie szkoleń dla firm wspierających działania Fundacji;

k. organizowanie prelekcji, pokazów i spotkań w domach dziecka, szkołach
podstawowych, liceach, szkołach ponadpodstawowych oraz uczelniach
wyższych i innych placówkach edukacyjnych w zakresie realizacji celów
Fundacji;
l. wspomaganie organizacji oraz osób działających na rzecz poszczególnych
organizacji;
m. organizowanie i prowadzenie akcji edukacyjnych w tym kampanii
informacyjnych w zakresie podnoszenia poziomu jakości komunikacji oraz
ulepszania komunikacji w przedsiębiorstwach;
n. szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy;
o. udzielanie nieodpłatnej prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej
pomocy osobom realizującym ciekawe projekty na rzecz równouprawnienia i
poprawy komunikacji w organizacjach;
p. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,
instytucjami, organami, firmami, stowarzyszeniami;
q. wspieranie rozwoju zawodowego i równego traktowania oraz dostępu do rynku
pracy dla osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, etnicznych,
religijnych i innych;
r. organizowanie spotkań, szkoleń, sympozjów, konferencji, marszy, prelekcji,
imprez okolicznościowych, rajdów.
s. angażowanie do realizacji celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli
mediów, środowisk twórczych, polityków oraz osób powiązanych z wszelkimi
mediami;
t. wspieranie i organizowanie wolontariatu;
u. promowania działalności poprzez akcje marketingowe i reklamowe.
Dział III
Prowadzenie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
§7
1. Prowadzenie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w
zakresie:
• 58.13.Z Wydawanie gazet
• 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
• 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
• 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów i
telewizyjnych
• 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
• 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
• 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2. Przy realizacji swoich celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać zbieżną z
celami Fundacji działalność innych instytucji, organizacji, czy osób fizycznych lub
prawnych.
3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności dobroczynnej
prowadzonej przez Fundację.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na
działalność charytatywną.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Dział IV
Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte lub
pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków i zapisów przekazanych przez inne osoby fizyczne i osoby
prawne z kraju i z zagranicy;
b. odsetek bankowych, w tym lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
c. dochodów ze zbiórek publicznych (w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych)
oraz aukcji;
d. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej;
e. dochodów z majątku Fundacji;
f. funduszy Unii Europejskiej;
g. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
h. prowadzonej działalności gospodarczej;
i. wpłat 1 % podatku od podatników.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową i pokrycie kosztów
funkcjonowania.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
7. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
dowolnych celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
8. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
10. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych).
§9
1. W Fundacji zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

b. przekazywania majątku na rzecz członków organów 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;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Dział V
Organy Fundacji
§10
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji.
2. Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają̨ zwykłą większością̨ głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią̨ inaczej.
3. Prezesem Zarządu Fundacji jest fundator Bogumiła Raulin.
4. Przewodniczącym Rady Fundacji jest fundator Olga Lubryczyńska - Budrewicz.
RADA FUNDACJI
§11
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady
Fundacji.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§12
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na czas
nieokreślony, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru do składu Rady
Fundacji osoby, która uprzednio była członkiem Rady Fundacji.
Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych
członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołują jednomyślnie pozostali Członkowie Rady
Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, śmierci członka lub odwołania jednomyślną decyzją pozostałych
członków Rady Fundacji lub jednomyślną decyzją Fundatorów.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje Radę na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji, nowego Przewodniczącego
powołują jednomyślnie pozostali członkowie Rady Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.

8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca z Członkiem Zarządu:
• w związku małżeńskim,
• we wspólnym pożyciu,
• w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
9. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
11. Członkowie Rady nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w
pracach Rady, w tym kosztów podróży i zakwaterowania lub wynagrodzenia w
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
12. Przewodniczący Rady Fundacji może złożyć pisemną rezygnację co opisuje odrębna
procedura.
§ 13
1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
a. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie innych organów
Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy Członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
§ 15
1. Do zadań Rady należy:
a. Ocena pracy Zarządu;
b. Opiniowanie przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz
finansowych;
c. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
d. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
e. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
f. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
g. Nadzór nad działalnością Fundacji;
h. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
i. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 17
Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Fundatorów lub ich
spadkobierców, z wyłączeniem Prezesa Zarządu, który powołany jest na mocy
niniejszego Statutu.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatorów lub ich spadkobierców w
drodze uchwały.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje także na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu, nowego Prezesa Zarządu powołują
Fundatorzy lub ich spadkobiercy.
7. Zarząd Fundacji może być wynagradzany z dochodów Fundacji. Wysokość
wynagrodzenia ustala Rada Fundacji, większością głosów.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie
zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem lub w formie głosowania
pisemnego, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
6. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu zostanie
uregulowany w wewnętrznym Regulaminie Zarządu.
§ 20
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest
podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni
o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
1.
2.
3.
4.

§ 21
Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, w tym również w Fundacji.
Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu zatrudnienia określa Rada Fundacji.
Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z
członkami zarządu podpisuje pełnomocnik Fundacji powołany uchwałą Rady Fundacji.
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.

§ 22
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
miesiąc. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu, przesyłając informację o
terminie pocztą elektroniczną lub listem poleconym co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu,
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do jej członków.
4. 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.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone
osoby z głosem doradczym.
§ 23
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zobowiązań
majątkowych powyżej 5.000 zł składa każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach
majątkowych powyżej 5.000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa.

Dział VI
Zmiana Statutu
§ 24
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów oddanych przy obecności wszystkich Członków Rady Fundacji.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona.
Dział VII
Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Rada Fundacji dokonuje likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego
Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Jeżeli po likwidacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
społeczne innym, organizacjom społecznym, działającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, których cele statutowe zbliżone są do
celów Fundacji.
3. W przypadku likwidacji Fundacji, środki przekazane przez darczyńcę, które nie zostały
wykorzystane na wyznaczone przez niego cel zostają darczyńcy zwrócone w całości.
Jeżeli wolą darczyńcy jest przekazanie środków, darowizn innej Fundacji o zbliżonych
celach statutowych, następuje ich przekazanie.
Dział VIII
Postanowienia końcowe
§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

