
STATUT LOSONEO FOUNDATION 

 

I .  Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwa ̨ Losoneo Foundation LLC z siedziba ̨ w Delaware, 108 West 13th Street, 

Wilmington, Delaware 19801, Stany Zjednoczone Ameryki wpisana ̨ do Rejestru spółek przez 

Sekretarza Stanu Delaware, zwana  dalej Fundacją. 

 

§2  

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa państwa swojej siedziby i rejestracji 

2. Fundacja posiada osobowos ́c ́ prawna ̨.   

3. Fundacja moz ̇e prowadzic ́ działalnos ́c ́ gospodarcza ̨ w rozmiarach słuz ̇a ̨cych realizacji jej 

 celów statutowych.   

4. Siedziba ̨ Fundacji jest Delaware 

5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony 

6. Terenem działalnos ́ci Fundacji jest obszar całego świata   

 

I I .  Cele i  zadania Fundacji  

§3  

1. Celem Fundacji jest: 

(a) niesienie pomocy wszystkim potrzebuja ̨cym - cierpia ̨cym przes ́ladowania 

obywatelom s ́wiata, niezalez ̇nie od ich przynalez ̇nos ́ci etnicznej i rasowej, pogla ̨dów 

politycznych, jak równiez ̇ pozycji społecznej, oraz osobom bezbronnym, ze szczególnym 

uwzgle ̨dnieniem przes ́ladowanych kobiet i dzieci, a takz ̇e ofiar konfliktów zbrojnych, 

ubóstwa, katastrof naturalnych i przes ́ladowan ́ politycznych; 

(b) wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, 

medycyny i nauk humanistycznych, maja ̨cych słuz ̇yc ́ poprawie warunków z ̇ycia 

społecznos ́ci; 

(c) organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi 



pomocy na rzecz ogółu społecznos ́ci, ze szczególnym uwzgle ̨dnieniem tych grup 

podmiotów, które wyróz ̇nia szczególnie trudna sytuacja z ̇yciowa lub materialna w 

stosunku do społeczen ́stwa; 

(d) przekazywanie zebranych środków innym fundacjom charytatywnych w celu 

ułatwienia realizacji ich celów statutowych 

(e) wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych 

niosa ̨cych globalna ̨ progresje ̨ warunków z ̇ycia człowieka, poprzez: 

• działalnos ́c ́ humanitarna ̨ i prorozwojowa ̨,   

• akcje dobroczynne i charytatywne,   

• działalnos ́c ́ integracyjna ̨ i os ́wiatowa ̨,   

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,   

• programy stypendialne.   

(e) niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społecznos ́ci w rozwijaja ̨cych sie ̨ 

cze ̨s ́ciach s ́wiata;   

(f) pos ́redniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych na s ́wiecie przy realizacji 

konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz 

s ́rodków pomocowych.   

2. Dla pozyskiwania s ́rodków finansowych na realizacje ̨ celów, o których mowa w ust. 1, 

Fundacja moz ̇e prowadzic ́ działalnos ́c ́ gospodarcza ̨, a takz ̇e brac ́ udział w spółkach oraz 

innych podmiotach i organizacjach. 

 

§4  

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:  

1) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie: 

a) projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i 

gromadzenia informacji o s ́wiatowych potrzebach pomocowych; b) projektów naukowo-

badawczych wnosza ̨cych istotny poste ̨p dla okres ́lenia warunków egzystencjalnych 

społecznos ́ci globalnej, zwłaszcza wnosza ̨cych wkład w poste ̨p medycyny, 

biotechnologii, ekonomii i nauk humanistycznych, 



b) działan ́ instytucji z ̇ycia publicznego wykonuja ̨cych zadania w zakresie ochrony 

fundamentalnych praw człowieka i obywatela, 

2)  pozyskiwanie s ́rodków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucje ̨;   

3)  organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pos ́rednictwem Internetu i innych 

s ́rodków  przekazu i komunikacji na odległos ́c ́;   

4)  udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, know-how w budowie szeroko poje ̨tej 

 infrastruktury organizacjom pomocowym działaja ̨cym na s ́wiecie;   

5)  pos ́redniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje pomocowe na 

całym  s ́wiecie poprzez kojarzenie organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz 

przekazywanie  s ́rodków finansowych;   

6)  prowadzenie platformy umoz ̇liwiaja ̨cej nawia ̨zanie współpracy przez organizacje 

pomocowe  i wolontariuszy oraz wymiane ̨ informacji pomie ̨dzy organizacjami 

pomocowymi z całego  s ́wiata;   

7)  dokonywanie przegla ̨du działalnos ́ci organizacji pomocowych ze s ́wiata i 

przedstawianie  rekomendacji odnos ́nie organizacji pomocowych do zaangaz ̇owania sie ̨ 

w formie finansowej  lub w formie wolontariaru;   

8)  organizowanie i udzielanie szeroko poje ̨tej pomocy społecznej;   

9)  tworzenie stałych i czasowych misji;   

10)  prowadzenie działalnos ́ci wydawniczej i szkoleniowej;   

11)  wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;  

12)  organizowanie imprez kulturalno-os ́wiatowych i kampanii informacyjnych;   

13)  organizowanie konferencji i seminariów;   

14)  organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych 

i  kampanii edukacyjnych;   

15)  prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;   

16)  współprace ̨ mie ̨dzynarodowa ̨ na rzecz rozwoju socjalnego, przeciwdziałaniu 

dyskryminacjom, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,   

17)  organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodziez ̇y,   

18)  gromadzenie informacji o potrzebach róz ̇nych grup społecznych w róz ̇nych 



cze ̨s ́ciach  s ́wiata, 

19)  udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowych 

oraz  tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odre ̨bnych lub juz ̇ 

istnieja ̨cych  struktur organizacyjnych,   

20)  prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany mys ́li i pogla ̨dów.   

 

§5  

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja moz ̇e wspomagac ́ działalnos ́c ́ innych osób 

prawnych, podmiotów nie posiadaja ̨cych osobowos ́ci prawnej oraz osób fizycznych, o 

ile ta działalnos ́c ́ jest zbiez ̇na z celami Fundacji.   

2. Fundacja moz ̇e współdziałac ́ z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i 

zagranicznymi dla osia ̨gania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to moz ̇e 

miec ́ charakter wsparcia organizacyjnego, cze ̨s ́ciowego lub całkowitego finansowania 

przedsie ̨wzie ̨cia albo pomocy w uzyskaniu niezbe ̨dnych funduszy z innych z ́ródeł.   

3. Fundacja moz ̇e inicjowac ́ i prowadzic ́ współprace ̨ z władzami samorza ̨dowymi, 

rza ̨dowymi i organizacjami pozarza ̨dowymi w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji.   

4. Fundacja moz ̇e realizowac ́ swoje cele statutowe takz ̇e poprzez członkostwo lub 

wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszaja ̨cych fundacje 

polskie i zagraniczne, o celach zbiez ̇nych z celem Fundacji.   

 

III. Maja ̨tek i  dochody Fundacji  

§6  

1. Maja ̨tek Fundacji stanowi Fundusz Załoz ̇ycielski, w jaki wyposaz ̇yli Fundacje ̨ Fundatorzy 

w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysie ̨cy złotych) oraz s ́rodki finansowe i inne aktywa 

nabyte przez Fundacje ̨ w okresie jej działalnos ́ci. W ramach Funduszu Załoz ̇ycielskiego 

Fundatorzy przeznaczyli na działalnos ́c ́ gospodarcza ̨ Fundacji prowadzona ̨ dla 

pozyskiwania s ́rodków na realizacje ̨ celów Fundacji kwote ̨ 10.000,00 (dziesie ̨c ́ tysie ̨cy) 

złotych.   



2. Fundacja nie działa w celu osia ̨gnie ̨cia zysku, a osia ̨gany dochód przeznaczany be ̨dzie 

na realizacje ̨ celów statutowych.   

3. S ́rodki na realizacje ̨ celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalnos ́ci pochodza ̨ z: 

. a)  funduszu załoz ̇ycielskiego i darowizn Fundatorów,   

. b)  darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,   

. c)  dochodów z aktywów oraz praw maja ̨tkowych Fundacji, w szczególnos ́ci papierów 

 wartos ́ciowych i innych instrumentów finansowych doste ̨pnych na rynku  kapitałowym,   

. d)  dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,   

. e)  odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za 

granica ̨;   

. f)  działalnos ́ci gospodarczej prowadzonej przez Fundacje ̨.   

4. Fundacja moz ̇e gromadzic ́ swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we włas ́ciwych bankach.   

 

§7   

1.  Dochody pochodza ̨ce z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów moga ̨ byc ́ 

uz ̇yte na realizacje ̨ celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i 

darczyn ́ców. 

2. Jez ̇eli przekazaniu s ́rodków nie towarzyszy okres ́lenie celu ich wykorzystania, Fundacja 

moz ̇e przeznaczyc ́ je na dowolny cel statutowy.   

3. W sprawach przyje ̨cia darowizn i dziedziczenia, os ́wiadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarza ̨d Fundacji.   

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złoz ̇enia 

os ́wiadczenia o przyje ̨ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarza ̨d.   

 

§8   

1. Przychody Fundacji okres ́lone w § 10 ust. 3 pkt. b - d przeznaczone sa ̨ wyła ̨cznie na 

prowadzenie działalnos ́ci statutowej.   

2. Zabronione jest: 



. (a)  udzielanie poz ̇yczek lub zabezpieczanie zobowia ̨zan ́ maja ̨tkiem Fundacji w stosunku 

do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostaja ̨ w zwia ̨zku małz ̇en ́skim albo w stosunku pokrewien ́stwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewien ́stwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo sa ̨ zwia ̨zani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych 

dalej „osobami bliskimi",   

. (b)  przekazywanie maja ̨tku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub 

jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz ̇ w stosunku do osób 

trzecich, w szczególnos ́ci jez ̇eli przekazanie to naste ̨puje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach,   

. (c)  wykorzystywanie maja ̨tku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji 

lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz ̇ w stosunku do osób 

trzecich,   

. (d)  dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz 

ich osoby bliskie.   

.  

§9   

1.  Fundacja moz ̇e prowadzic ́ Działalnos ́c ́ gospodarcza Fundacji moz ̇e byc ́ prowadzona 

bezpos ́rednio przez Fundacje ̨ ba ̨dz ́ w formie organizacyjnie wyodre ̨bnionych jednostek, 

których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalnos ́ci okres ́la 

Zarza ̨d Fundacji.   

2. W zakresie działalnos ́ci gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarke ̨ finansowa ̨ i 

ewidencje ̨ ksie ̨gowa ̨ zgodnie z obowia ̨zuja ̨cymi w tym wzgle ̨dzie przepisami.   

3. Fundacja prowadzi działalnos ́c ́ gospodarcza ̨ w rozmiarach słuz ̇a ̨cych realizacji jej celów 

statutowych.   

IV. Organy Fundacji 

Organami Fundacji sa ̨: 

. a)  Zarza ̨d;   



. b)  Rada Fundacji.   

§10  

1. Zarza ̨d Fundacji kieruje Fundacja ̨ i zarza ̨dza jej maja ̨tkiem.   

2. Zarza ̨d Fundacji składa sie ̨ z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony   

3. Prezes Zarza ̨du pełni funkcje ̨ nieodpłatnie. Wynagrodzenie pozostałych członków 

Zarza ̨du ustalaja ̨ Fundatorzy.   

4. Zarza ̨d wieloosobowy moz ̇e wybrac ́ ze swego grona jednego lub dwóch 

wiceprezesów.   

 
§11 

1. Zarza ̨d kieruje działalnos ́cia ̨ Fundacji i reprezentuje ja ̨ na zewna ̨trz.   

2. Do zadan ́ Zarza ̨du nalez ̇y w szczególnos ́ci: 

. (a)  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,   

. (b)  sprawowanie zarza ̨du maja ̨tkiem Fundacji,   

. (c)  ustalanie wielkos ́ci zatrudnienia i wysokos ́ci s ́rodków na wynagrodzenia 

 pracowników Fundacji,   

. (d)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do 

 kompetencji innych organów,   

. (e)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,   

. (f)  podejmowanie decyzji o przyste ̨powaniu do spółek, zrzeszen ́ i innych organizacji 

 oraz o ich tworzeniu,   

. (g)  powoływanie biur krajowych (Biuro) i zagranicznych (Misji) oraz mianowanie ich 

 kierowników, a takz ̇e ich likwidacja,   

. (h)  opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub 

 poła ̨czenia z innymi fundacjami,   

. (i)  sporza ̨dzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdan ́ z działalnos ́ci Zarza ̨du i 

 Fundacji.   

3. Uchwały Zarza ̨du podejmowane sa ̨ zwykła ̨ wie ̨kszos ́cia ̨ głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Prezesa Zarza ̨du.   



4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarza ̨du Fundacji okres ́la Regulamin Zarza ̨du Fundacji 

 ustalany przez Fundatorów. 

 

 §12   

W przypadku Zarza ̨du wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upowaz ̇niony jest 

Prezes Zarza ̨du działaja ̨cy samodzielnie lub dwóch członków Zarza ̨du działaja ̨cych 

ła ̨cznie. 

 

Rada Fundacji  

§13  

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odre ̨bnym od 

Zarza ̨du. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarza ̨dowi.   

2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.   

3. Rada Fundacji składa sie ̨ z 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.   

4. Członków Rady Fundacji powołuja ̨ i odwołuja ̨ Fundatorzy.   

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku s ́mierci, pisemnej rezygnacji lub 

 odwołania z pełnionej funkcji.   

6. Nie moz ̇na ła ̨czyc ́ członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarza ̨dzie 

 Fundacji.   

7. Członkiem Rady Fundacji nie moz ̇e byc ́ osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

 przeste ̨pstwo umys ́lne s ́cigane z oskarz ̇enia publicznego lub przeste ̨pstwo skarbowe.   

8. Członkowie Rady Fundacji nie pobieraja ̨ wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyja ̨tkiem zwrotu udokumentowanych wydatków zwia ̨zanych z uczestnictwem 

 w pracach tych organów, w tym kosztów podróz ̇y.   

 

§14   

1. Przewodnicza ̨cego Rady Fundacji wskazuja ̨ Fundatorzy w os ́wiadczeniu o powołaniu 

członka Rady Nadzorczej. 

2. Przewodnicza ̨cy kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ja ̨ oraz zwołuje i 



przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

§15 

1. Rada Fundacji zbiera sie ̨ w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz ̇ co najmniej 2 (dwa) razy w 

roku.   

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodnicza ̨cy z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarza ̨du lub któregokolwiek Fundatora, zgłoszony na pis ́mie.   

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykła ̨ 

wie ̨kszos ́cia ̨ głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodnicza ̨cego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jez ̇eli w posiedzeniu bierze 

udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady 

Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porza ̨dku obrad 

posiedzenia Rady Fundacji.   

4. Uchwała Rady Fundacji moz ̇e byc ́ powzie ̨ta bez formalnego zwołania posiedzenia, jez ̇eli 

wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzie ̨li udział w posiedzeniu i z ̇aden z nich nie zgłosił 

sprzeciwu co do jego odbycia i co do porza ̨dku obrad.   

5. Rada Fundacji moz ̇e podja ̨c ́ takz ̇e uchwałe ̨ w trybie obiegowym. Uchwała podje ̨ta w 

trybie obiegowym jest waz ̇na jez ̇eli za jej podje ̨ciem opowiedziała sie ̨ bezwzgle ̨dna 

wie ̨kszos ́c ́ ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji 

zostali powiadomieni o tres ́ci projektu uchwały.   

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodnicza ̨cy Rady Fundacji, Wiceprzewodnicza ̨cy 

Rady Fundacji lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodnicza ̨cego 

Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje sie ̨ za pomoca ̨ zawiadomien ́ 

skierowanych do kaz ̇dego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub 

elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych 

przypadkach Przewodnicza ̨cy Rady Fundacji moz ̇e zarza ̨dzic ́ krótszy termin 

zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia.   

7. Rada Fundacji sprawuja ̨c swe funkcje moz ̇e korzystac ́ z opinii i ocen powoływanych w 

tym celu specjalistów.   

8. Tryb działania Rady Fundacji okres ́la Regulamin przyje ̨ty przez Fundatorów. 



  

§16  

Do zadan ́ Rady Fundacji nalez ̇y w szczególnos ́ci: 

. 1)  wskazywanie głównych kierunków działalnos ́ci Fundacji;   

. 2)  nadzór nad działalnos ́cia ̨ Fundacji;   

. 3)  opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;   

. 4)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;   

. 5)  ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarza ̨du Fundacji oraz 

przyjmowanie  corocznych sprawozdan ́ z działalnos ́ci Fundacji;   

. 6)  wyraz ̇anie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarza ̨d Fundacji;   

. 7)  proponowanie Zarza ̨dowi Fundacji podejmowania działan ́ w celu realizacji celów 

Fundacji;   

. 8)  wyraz ̇anie opinii w sprawie załoz ̇enia lub przysta ̨pienia Fundacji do spółek prawa 

handlowego i innych przedsie ̨wzie ̨c ́;   

. 9)  wyraz ̇anie opinii w sprawie poła ̨czenia Fundacji z inna ̨ fundacja ̨;   

. 10)  wyraz ̇anie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;   

. 11)  wyraz ̇anie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;   

. 12)  wyste ̨powanie do Zarza ̨du z wnioskami o rozpatrzenie celowos ́ci podje ̨cia decyzji w 

 przedmiocie poła ̨czenia z inna ̨ fundacja ̨, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji. 

  

. §17  

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadan ́ jest uprawniona do z ̇a ̨dania od Zarza ̨du 

Fundacji udoste ̨pnienia wszelkich dokumentów dotycza ̨cych działalnos ́ci Fundacji. 

 

V. Fundatorzy 

§18  

1. Fundatorzy sa ̨ zapraszani przez Fundacje ̨ co najmniej raz do roku celem przyje ̨cia 

sprawozdania Zarza ̨du z realizacji przez Fundacje ̨ jej celów, zapoznania sie ̨ z biez ̇a ̨ca ̨ 

działalnos ́cia ̨ Fundacji i okres ́leniem zamierzonych głównych kierunków jej działalnos ́ci. 



Nad sprawozdaniem tym Fundatorzy tocza ̨ obrady, z których wnioski, w formie uchwały, 

przekazywane sa ̨ Zarza ̨dowi.   

2. Oprócz innych spraw nalez ̇a ̨cych do kompetencji Fundatorów okres ́lonych w niniejszym 

Statucie, do wyła ̨cznej kompetencji Fundatorów nalez ̇y podejmowanie decyzji w 

sprawie:  (a) zmiany celów Fundacji;�(b) zmiany Statutu Fundacji;�(c) poła ̨czenia z inna ̨ 

fundacja ̨;�(d) likwidacji Fundacji;�(e) przeznaczenia maja ̨tku pozostałego po likwidacji 

Fundacji.   

3. W przypadku, gdy Fundator be ̨da ̨cy osoba ̨ fizyczna ̨ nie moz ̇e wykonywac ́ praw 

przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejda ̨ na spadkobierców takiego 

Fundatora i przez nich be ̨da ̨ wykonywane.   

 

VI. Postanowienia kon ́cowe 

§19  

1. Fundacja prowadzi gospodarke ̨ finansowa ̨ i rachunkowos ́c ́ zgodnie z obowia ̨zuja ̨cymi 

przepisami prawa.   

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.   

 


