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STATUT 

Fundacji „Pomóż Zrozumieć” 

Tekst z dnia 4 października 2021 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stawające: 

a. Marzena Barczak, 

b. Ewa Mietlińska, 

c. Arleta Michalak – Szejko, 

d. Dorota Jarosz, 

zwane Fundatorami, oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwą Fundacja „Pomóż Zrozumieć” w dalszej 

części Statutu zwana Fundacją. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. 

tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 27 października 2010 r.  – Dz.U. nr 234, poz. 1536), oraz 

postanowień niniejszego statutu, zwanego Statutem. 

3. Fundacja może używać pieczęci prostokątnej z nazwą Fundacji, a także wyróżniającego ją znaku graficznego 

lub słowno - graficznego. 

 

§ 2 

4. Celem Fundacji jest oświata i wychowanie oraz opieka i pomoc społeczna, a w szczególności wspieranie 

edukacji osób niepełnosprawnych. 

5. Cele szczegółowe Fundacji to: 

a. wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych, 

b. podejmowanie inicjatyw w obszarach edukacji, komunikacji, kultury, kultury fizycznej, aktywizacji 

zawodowej oraz rozwoju społecznego, 

c. organizacja wolontariatu w zakresie celów Fundacji, o których mowa w § 2 ust. 1 Statutu, 

d. działalność charytatywna w zakresie celów Fundacji, o których mowa w § 2 ust. 1 Statutu, 

6. Zmierzając do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych oraz prawnych, 

oraz instytucji państwowych oraz samorządowych zbieżną z celami Fundacji. 

7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

8. Działalność Fundacji w zakresie realizacji celów, o których mowa w ust. 1 i 2 może być prowadzona jako 

działalność odpłatna lub nieodpłatna. 

 

§ 3 

9. Siedzibą Fundacji jest Miasto Poznań. 

10. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Jeżeli wymaga tego realizacja celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

12. Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 4 

13. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

14. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, spółki, przystępować do spółek, fundacji, 

stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, a także łączyć się z innymi fundacjami 
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II. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW FUNDACJI 

§ 5 

15. Fundacja realizuje swoje cele: 

a. działania wspierające edukację szkolną na wszystkich poziomach, 

b. wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych, 

c. podejmowanie inicjatyw w obszarach edukacji, komunikacji, kultury, kultury fizycznej, aktywizacji 

zawodowej oraz rozwoju społecznego, 

d. organizację wolontariatu, 

e. działalność charytatywną, 

f. organizowanie bezpośredniej pomocy w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

g. propagowanie aktywnych metod nauczania oraz poszukiwanie nowych metod nauczania osób 

niepełnosprawnych, 

h. rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań oraz pasji osób z różnymi niepełnosprawnościami, udzielanie 

wsparcia w ich realizacji, 

i. promowanie aktywnych zajęć w zakresie preorientacji oraz podjęcie pracy zawodowej, j) rozwijanie 

czytelnictwa, 

j. prowadzenie działalności wydawniczej, 

k. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, w celu wymiany, pogłębiania i przekazywania wiedzy 

dotyczącej metod nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

l. działania bezpośrednie na rzecz osób niepełnosprawnych, ułatwiające korzystanie z dostępnych dóbr 

kultury, 

m. prowadzenie warsztatów artystycznych, w różnych dziedzinach sztuki, 

n. promocja aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, 

o. działania mające na celu rozwijanie komunikacji werbalnej u dzieci i osób niepełnosprawnych, 

szczególnie z niepełnosprawnością słuchową oraz osób doświadczonych znacznymi zaburzeniami w 

rozwoju języka, 

p. propagowanie w społeczeństwie alternatywnych form komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, 

q. propagowanie Polskiego Języka Migowego (PJM), jako środka komunikacji osób niesłyszących, 

r. bezpośrednie działania mające na celu naukę języków obcych osób niepełnosprawnych, 

s. upowszechnianie wiedzy i możliwości stosowania nowoczesnych technologii, w celu ułatwienia 

komunikowania się osób niepełnosprawnych lub z osobami niepełnosprawnymi, 

t. podejmowanie działań w dziedzinie rozwoju turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, 

u. fundowanie stypendiów dla osób niepełnosprawnych, 

v. rozwijanie samodzielności osób niepełnosprawnych, 

w. działania mające na celu ułatwianie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z wolontariuszem 

zamieszkiwania, na stałe lub tymczasowo, 

x. pomoc rzeczowa i finansowa dla osób niepełnosprawnych, 

y. prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, 

z. pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych, na działania Fundacji, a w szczególności 

prowadzenie programów edukacyjnych, 

aa. prowadzenie akcji społecznych mających na celu promowanie ciągłej edukacji osób 

niepełnosprawnych, 

bb. promowanie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 

cc. prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, po spełnieniu 

wymogów, o których mowa w przepisach szczególnych, 

dd. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego, 

współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi się 

problematyką edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych. 

16. Fundacja może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie: 

a. Wspierania edukacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z niepełnosprawnością 

słuchową  oraz zaburzeniami mowy o typie afazji poprzez rozwijanie ich umiejętności językowych i 

komunikacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych. 

(PKD 85.10.Z, PKD 85.59.B, PKD 85.60.Z, PKD 85.20.Z) 

b. Działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym z powodu różnych 

niepełnosprawności. Pozwijanie ich pasji, kompetencji społecznych, uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności oraz wspieranie rozwoju w obszarze sportu i kultury fizycznej.  

(PKD 85.59.B, PKD 85.52.Z, PKD 85.59.A, PKD 85.51.Z) 
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c. Pomocy społecznej, psychologicznej i opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 

organizowanie dla nich wypoczynku, umożliwianie aktywnego korzystania z dóbr  kultury. 

(PKD 85.60.Z, PKD 58.11.Z) 

d. Redagowania i wydawania książek dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową w celu 

zachęcania  ich do  czytelnictwa. 

(PKD 58.11.2, PKD 85.60.Z)  

17.   Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji określonej w § 5 ust 2 Statutu służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych.  

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 6 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci środków pieniężnych w wysokości 200 zł (słownie: 

dwieście złotych) wniesionych przez Fundatorów w poniżej wskazanych kwotach: 

a. Marzenę Barczak w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 

b. Ewę Mietlińską w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 

c. Arleta Michalak – Szejko w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 

d. Dorota Jarosz w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

2. Majątek Fundacji stanowią także środki pieniężne, papiery wartościowe, wartości niematerialne i prawne, 

ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

3. Fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 w całości przeznaczony jest na działalność statutową 

Fundacji. 

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 7 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić, w szczególności z: 

a. darowizn, spadków i zapisów, 

b. dotacji, subwencji i grantów, 

c. zbiórek  i imprez publicznych, 

d. z majątku Fundacji, 

e. z wpłat 1% podatku dochodowego, 

2. Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu Fundacji, na które środki mają zostać 

przeznaczone. 

§ 8 

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

przewyższa długi spadkowe. 

 

IV. ORGANY I SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA 

§ 9 

1. Organami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, 

b. Zarząd Fundacji. 

RADA FUNDACJI 

§ 10 

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem opiniodawczym, nadzorczym, doradczym Fundacji, 

odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej 

oraz nadzoru. 

2. Rada Fundacji liczy od 2 do 8 członków. 

3. Pracami Rady Fundacji kieruję Przewodniczący Rady Fundacji, wybrany przez Radę Fundacji spośród członków 

stałych. 

4. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa 4 lata. 
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5. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji można piastować wielokrotnie, w tym w kadencjach po sobie 

następujących. 

6. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji wybiera 

inną osobę do sprawowania tej funkcji spośród członków stałych. 

 

§ 11 

1. W skład Rady Fundacji wchodzą: 

a. członkowie stali – są to osoby powołane do pełnienia tej funkcji zwykłą większością głosów (więcej 

głosów oddanych „za” niż „przeciw”) przy obecności co najmniej 2 członków stałych Rady Fundacji 

b. członkowie niestali - osoby czasowo powołane do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji jednomyślną 

uchwałą członków stałych Rady Fundacji. 

2. Członkowie stali mogą być odwołani z rady Fundacji zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych „za” 

niż „przeciw”) przy obecności co najmniej 2 członków stałych Rady Fundacji. 

3. Członkiem (zarówno stałym jak niestałym) może być osoba, która: 

a. nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z członkiem Zarządu Fundacji w związku 

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

służbowej, 

b. nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z członkiem Zarządu Fundacji w związku 

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

służbowej, 

c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Radzie Fundacji 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. 

§ 12 

1. Rada Fundacji może powołać do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, jako członków niestałych, osoby spośród 

grona sponsorów, darczyńców Fundacji lub osób w inny sposób wspierających Fundację. 

2. Członkowie niestali mogą być powoływani do składu Rady Fundacji wielokrotnie. 

3. Powołanie członka niestałego do Rady Fundacji następuje na okres 4 letniej kadencji. 

4. Powołanie członka stałego do Rady Fundacji następuje na czas nieokreślony. 

 

§ 13 

1. Rada Fundacji może odwołać jej członka niestałego w przypadku istotnego naruszenia postanowień Statutu lub 

z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia 

społeczne zaufanie do niej. 

2. Odwołanie członka niestałego Rady Fundacji następuje w głosowaniu tajnym. 

 

§ 14 

1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje przez: 

a. rezygnację złożoną na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w przypadku Przewodniczącego 

Rady Fundacji – Radzie Fundacji; 

b. odwołanie członka Rady Fundacji w przypadkach wskazanych w § 13. Statutu; 

c. śmierć członka Rady Fundacji; 

d. zakończenie kadencji członka niestałego Rady Fundacji. 

2. Członek Rady Fundacji, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest 

niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji. 

3. Członkowie niestali Rady Fundacji posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie stali, chyba że 

postanowienia Statutu stanowią inaczej.  
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§ 15 

1. Rada Fundacji: 

a. dokonuje okresowej oceny działalności Fundacji oraz Zarządu Fundacji, 

b. określa kierunki działania Fundacji, 

c. zatwierdza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji ustalane przez Zarząd, 

d. opiniuje roczne sprawozdania Zarządu, 

e. zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

f. podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji przez Statut, 

g. dokonuje wyboru oraz odwołuje członków Zarządu Fundacji, 

h. ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji. 

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”) przy obecności co 

najmniej jednego członka stałego Rady Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

5. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa 

Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. 

 

§ 16 

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał w przedmiocie: 

a. likwidacji Fundacji, 

b. połączenia z inną fundacją, przystąpienia do innej fundacji, oraz wszystkie inne czynności, o których 

mowa w § 4 ust. 2 Statutu, 

c. ustanowienie oraz nadanie odznaki, medalu honorowego, nagrody, wyróżnienia, osobie fizycznej lub 

prawnej zasłużonej dla Fundacji, 

d. zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której Członek Zarządu 

będzie działał na rzecz i w imieniu Fundacji, oraz wyznaczenia osoby spośród Rady Fundacji do 

podpisania umowy z Członkiem Zarządu. 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności 

wszystkich członków stałych Rady Fundacji. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, kieruje Fundacją, pracami Fundacji oraz reprezentuje 

Fundację na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem Fundacji”, 

Wiceprezesa Zarządu, zwanego „Wiceprezesem Fundacji”, oraz pozostałych członków Zarządu 

3. Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Fundacji”, a Wiceprezes Zarządu – tytułu „Wiceprezes Fundacji”, 

także podczas reprezentowania Fundacji na zewnątrz. 

4. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji, z uwzględnieniem postanowień  ust. 5. 

6. Fundatorzy powołują na pierwszą kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Wiesławę Kołat - Lalek, a 

na pierwszą kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Panią Marzenę Barczak, oraz na pierwszą kadencję 

pełnienia funkcji Członka Zarządu Panią Dorotę Jarosz. 

7. Na miejsce Członka Zarządu, którego mandat wygasł, Rada Fundacji powołuje nowego Członka Zarządu. 

8. Ta sama osoba może pełnić funkcję Członka Zarządu w następujących po sobie kadencjach. 

9. Zarząd, w tym Prezes Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony.  
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§ 18 

1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. 

2. Pozostali Członkowie Zarządu są uprawnieni do reprezentowania Fundacji przy współdziałaniu z Prezesem 

Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.  

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności prowadzenie 

bieżących spraw Fundacji, a także czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zarządu. 

 

§ 19 

1. Rada Fundacji może odwołać każdego z Członków Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku: 

a. naruszenia postanowień Statutu, 

b. niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, 

c. z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia 

społeczne zaufanie do niej, 

d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

2. Mandat Członka Zarządu wygasa, w przypadku: 

a. złożenia przez Członka Zarządu – Przewodniczącemu Rady Fundacji, pisemnej rezygnacji z pełnionej 

funkcji, 

b. odwołania przez Radę Fundacji, z przyczyn, o których mowa w ust. 1. 

c. śmierci Członka Zarządu. 

3. Członek Zarządu, którego mandat wygasł z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie 

wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą, w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. zarządzanie majątkiem Fundacji, 

c. przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

d. sporządzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

e. przyjmowanie subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów, 

f. przesyłanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji zaopiniowanych przez Radę Fundacji, 

właściwemu ministrowi, w terminie, wynikającym z przepisów prawa, jak również udostępnienie 

sprawozdań do publicznej wiadomości. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniach Zarządu, przy obecności – w 

przypadku zarządu wieloosobowego - co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub 

Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

3. Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej 

inicjatywy. 

 

§ 21 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać czynności na jej rzecz na 

podstawie powołania ich do Zarządu Fundacji lub na podstawie innego stosunku prawnego. 

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez 

Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. 

1. Zabronione jest: 
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a. udzielanie pożyczek przez Fundację lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu 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",  

b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, 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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, 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. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, 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. 

2. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec 

wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na 

rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Fundatorów. 

4. Do uchwalenia zmian Statutu, w tym celów statutowych wymagana jest zwykła większość głosów (więcej 

głosów oddanych „za” niż „przeciw”) przy obecności co najmniej 2 członków stałych Rady Fundacji lub 1 

członka Zarządu i 1 członka stałego Rady Fundacji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 

1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 27 października 2010 r.  – Dz.U. nr 234, poz. 

1536). 

 

Poznań, dnia 4 października 2021 r. 

 

_______________________         _______________________ 

Ewa Mietlińska           Dorota Jarosz 

        

            

 


