
 

 

 
 
 
 

STATUT 
FUNDACJI OGIEŃ ZABIJA 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą "Fundacja OGIEŃ ZABIJA", zwana dalej Fundacją, 
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 
postanowień niniejszego statutu.  

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Ilonę Fuks, Dariusza Fuks, 
Beatę Minias, Jerzego Minias aktem notarialnym z dnia 17 stycznia 2013 
roku, sporządzonym przez notariusza Annę Klubczewską w Kancelarii 
Notarialnej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 22 (Repertorium A Nr 373 
/2013). 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja 
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Dla realizacji swych celów Fundacja może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, współpracować oraz współdziałać z krajowymi i 
zagranicznymi: - organizacjami i instytucjami państwowymi, - organami 
administracji rządowej i samorządowej, - organizacjami społecznymi i 
stowarzyszeniami, - przedsiębiorcami popierającymi cele Fundacji.  

 

§ 3 

1.Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.  
 

 



 

 

 

 

 

§ 4 

Fundacja może używać nazwy będącej tłumaczeniem jej nazwy polskiej w 
języku obcym oraz ustalić i stosować znak według wzoru dozwolonego prawem 
i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.  

 

§ 5 

Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.   

§ 6 
 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

§ 7 
 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie. 
 

ROZDZIAŁ II  
 

Cel i zasady działania Fundacji 
  

§ 8 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
polegająca na wspieraniu i promowaniu bezpieczeństwa publicznego, 
profilaktyki pożarowej i ekologicznej.   

 
§ 9 

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:  

1. współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie objętym celami Fundacji, 

2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi 
celami Fundacji , 

 



 

 

 

 

 

3. nabywanie  sprzętu, urządzeń, wyposażenia i materiałów, służących do 
realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich 
placówkom i instytucjom wymienionym w pkt.1, 

4. podejmowanie różnorodnych działań, w tym edukacyjnych, mających na 
celu ograniczenie ilości osób poszkodowanych w pożarach i miejscowych 
zagrożeniach, 

5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o 
występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,  

6. prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

7. upowszechnianie w internecie,  środkach masowego przekazu wiedzy w 
zakresie objętym celem Fundacji, 

8. wspieranie  finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć 
promujących bezpieczeństwo pożarowe, ochronę życia,  zdrowia  
i mienia,  

9. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-
pożarniczych, kultury fizycznej kształtujących sprawność indywidualną i 
zespołową ratowników, 

10. udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i 
ćwiczeń, 

11. prowadzenie długofalowych badań, mających na celu analizowanie i 
syntezowanie danych dotyczących poziomu bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej,  

12. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami,  
w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, 
intelektualnych i naukowych w tym specjalistów i ekspertów z Państwowej 
Straży Pożarnej, 

13. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także 
upowszechniania tych doświadczeń,  

14. wspieranie i organizowanie wolontariatu. 

 
 



 

 

 
 
 
 

§ 10 

Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie programów i planów 
określających szczegółowe zadania.  

 

ROZDZIAŁ III 

Organy Fundacji 

§ 11 

Organami Fundacji są:  
1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej "Zgromadzeniem", 
2. Rada Fundacji, zwana dalej "Radą", 
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem". 

 

§ 12 

1. Zgromadzenie wyraża wolę wszystkich fundatorów odnośnie zasad 
działania Fundacji.  

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście.  
Fundatorzy wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku 
śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla 
Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie 
pełnoletnie dzieci. 

3. Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

a) określenie kierunków i planów działalności statutowej i gospodarczej 
Fundacji; 

b) ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na działalność 
gospodarczą Fundacji; 

c) powoływanie i odwoływanie członków Rady, 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

e) możliwość zobowiązania Zarządu do określonych działań w ramach 
realizacji celów statutowych Fundacji. 

4. Zgromadzenie podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej ¾ jego członków.   

 



 

 

 
 
 
 
 

5. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej 
inicjatywy, bądź na wniosek każdego z pozostałych Fundatorów lub 
członków Zarządu. 

 

§ 13 

1. Rada jest organem nadzorczym Fundacji. 

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza i jest powoływana na czas nie 
oznaczony przez Zgromadzenie.  

3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz są  powoływani przez 
Zgromadzenie.  

4. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić fundatorzy, darczyńcy, a także inne 
osoby. 

5. Członkowie Rady: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

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

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 

6. Do uprawnień Rady należy: 

a) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i 
planami działalności Fundacji określonymi przez Zgromadzenie, 

b) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia oraz kontrola 
zgodności działalności Zarządu ze statutem, 

c) uchwalanie regulaminu Rady i regulaminu Zarządu, 

d) zatwierdzanie planów i programów wieloletnich działalności Fundacji 
przedstawianych przez Zarząd, 

e) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, 

f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 



 

 

 

 

 

g) przyznawanie wyróżnień honorowych oraz nagród dla osób szczególnie 
zasłużonych dla Fundacji lub celów obranych przez Fundację.  

7. Do zwoływania posiedzeń Rady upoważniony jest Przewodniczący lub  
Wiceprzewodniczący Rady, fundatorzy oraz Prezes Zarządu.  

8. Uchwały podejmowane są przez Radę bezwzględną większością głosów, 
przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i 
terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność co 
najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Rady. 

9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę zaistniałych potrzeb, 
nie rzadziej niż dwa w roku. 

10.  Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka. 

11.  Odwołanie członka Rady przez Zgromadzenie następuje w przypadku: 
a)  złożenia rezygnacji, 
b)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 

członka Rady, 
c)  choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji, 
d)  niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 
e)  nienależytego wypełniania funkcji członka, 
f)  istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
12. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

§ 14 

1. Zarząd składa się z dwóch lub większej liczy członków powoływanych i 
odwoływanych przez Zgromadzenie na czas nieoznaczony.  

2. Prezes i Wiceprezes Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie.  

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka. 

4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z przyczyn wymienionych w § 13 
ust.11 lit. a-f Statutu. 

5. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

6. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz 
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

 



 

 

 

 

 

7. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze Zespół Programowy, 
złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.  

8. Zarząd tworzy i likwiduje zakłady, oddziały i filie Fundacji oraz powołuje i 
odwołuje pełnomocników Zarządu. 

9. Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz 
zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji. 

10. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub 
Wiceprezes albo dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia woli składa się w 
ten sposób, że pod nazwą Fundacji osoby upoważnione do ich składania 
zamieszczają swoje podpisy. 

11. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, przedkłada Radzie pisemne sprawozdanie 
z działalności Fundacji. 

12. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę. 

 

ROZDZIAŁ IV 

  
Majątek i dochody Fundacji  

 
§ 15 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: 
dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej 
działania. 

2. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego 
przeznacza się kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).  

§ 16 

1. Środki majątkowe wniesione na rzecz fundacji nie podlegają zwrotowi. 

2. Środki majątkowe wniesione przez fundatorów lub inne osoby stają się 
własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia. 

3. Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki 
finansowe lub rzeczowe jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać 
przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że musi uzyskać 
akceptację Zarządu Fundacji. 

 



 

 

 

 

 

§ 17 

Dochodami Fundacji są:  

1. spadki, zapisy i darowizny, 
2. wpływy z majątku fundacji, 
3. odsetki bankowe, 
4. wpływy z działalności gospodarczej. 

 

§ 18 

Koszty działalności Fundacji pokrywane są z posiadanych środków własnych. 

 

§19 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

ROZDZIAŁ V 

  
Działalność gospodarcza  

 
§ 20 

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

2. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Fundacji służą realizacji jej 
celów statutowych. 

 

§ 21 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

1. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z), 
2. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z), 
3. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z), 
4. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z), 
5. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z), 
6. Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39.Z), 



 

 

 
 
 

7. Drukowanie gazet (PKD 18.11. Z), 

8. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12. Z),  

9. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 
18.13.Z), 

10. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14. Z), 

11. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), 

12. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z), 

13. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z), 

14. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z ), 

15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 

16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 

17. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 

18. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 

19. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 

20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 

21. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z), 

22. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), 

23. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 
46.43.Z), 

24. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), 

25. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  i 
oprogramowania (PKD 46.51.Z), 

26. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz 
części do niego (PKD 46.52.Z), 

27. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 
46.66.Z), 

28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach (PKD 47.19.Z), 

 



 

 

 
 
 
 

29. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i 
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z), 

30. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.41.Z), 

31. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z), 

32. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z), 

33. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z), 

34. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych 
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.53.Z), 

35. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z), 

36. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(PKD 47.71.Z), 

37. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z), 

38. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 

39. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z), 

40. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona 
na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z), 

41. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach (PKD 47.89.Z), 

42. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet (PKD 47.91.Z), 

43. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami  (PKD 47.99.Z), 

44. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), 
45. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), 
46. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z). 



 

 

 
 
 

47. Wydawanie książek (PKD 58.11. Z), 

48. Wydawanie gazet (PKD 58.13. Z), 

49. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 

50. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

51. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 
58.29.Z), 

52. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 

53. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 

54. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 

55. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 

56. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 

57. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 

58. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 
62.03.Z), 

59. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych (PKD 62.09.Z), 

60. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność (PKD 63.11.Z), 

61. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 

62. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), 

63. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 

64. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania (PKD 70.22.Z), 

65. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
(PKD 71.12.Z), 

66. Pozostałe badania i analizy techniczne  (PKD 71.20.B), 

67. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11. Z), 

68. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe (PKD 
73.12.A), 

 



 

 

 

 

 

69. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych (PKD 73.12.B), 

70. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 

71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach (PKD 73.12.D), 

72. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

73. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 

74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

75. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 
82.19.Z), 

76. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z), 

77. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 85.59.B), 

78. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

79. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 
95.11.Z), 

80. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), 

81. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 
(PKD 95.21.Z), 

82. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu 
użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z) 

 

§ 22 

1. Formą aktywności zmierzającej do pozyskiwania środków finansowych na 
działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach 
prawa cywilnego i handlowego oraz tworzenie tych spółek. 

 



 

 

 

 

 

2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie 
działalności gospodarczej, w miarę potrzeby – z tym jednak, że na rachunku 
bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co 
najmniej 1000 (słownie: jednego tysiąca złotych). 

 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
  

ZMIANA STATUTU 

 

§ 23 

 

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§ 24 

 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie  większością 
3/4 (trzech czwartych) głosów. 
  
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Likwidacja Fundacji  
 

§ 25 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku. Decyzję 
w przedmiocie likwidacji podejmuje Zgromadzenie w drodze jednomyślnej 
uchwały. W uchwale Zgromadzenie wyznacza likwidatora Fundacji określając 
jego zadania i harmonogram ich realizacji.  

 
§ 26 

Po zakończeniu likwidacji likwidator składa sprawozdanie z likwidacji 
Zgromadzeniu, a następnie wniosek do sądu o wykreślnie Fundacji z rejestru.  

 
 



 

 

 
 
 
 

§ 27 

1 Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji. 

2 Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się, z 
zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których 
działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez 
Zgromadzenie.  

 


