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Załącznik nr 1  
do uchwały Fundatora nr 1/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku  
w sprawie ustanowienia Statutu Fundacji Collegium Nobilium Novum 
 
 

Oświadczenie o ustanowieniu Statutu Fundacji 
 

Włodzimierz Zydorczak syn Kazimierza, posiadający nr PESEL 51103004990, legitymujący się dowodem 
osobistym seria AVC nr 550739, zamieszkały: 64-000 Kościan, ul. Prosta 23 oświadcza, iż w związku ze złożonym, 
w dniu 26 sierpnia 2021 roku, przed Notariuszem Weroniką Szczepańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy 
ul. Szerokiej 10 w Grodzisku Wlkp (62-065), oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji pod nazwą Collegium 
Nobilium Novum, zwanej dalej Fundacją (Rep. A nr 3941/2021), ustanawia Statut Fundacji w brzmieniu: 

 
STATUT FUNDACJI 

Collegium Nobilium Novum 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą: Collegium Nobilium Novum, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez 
Włodzimierza Zydorczaka zwanego dalej Fundatorem.  

2. Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy o fundacjach 
oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie. 

3. Fundacja jest apolityczna. 
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 
§ 2 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji i Nauki. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kościan w województwie wielkopolskim.  
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie koniecznym dla 

właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą. 
4. Pracami oddziału Fundacji w kraju i zagranicą kieruje powołany przez Zarząd Fundacji dyrektor oddziału. 

 
§ 4 

1. Fundacja w związku z prowadzoną współpracą z ośrodkami zagranicznymi oraz ich przedstawicielstwami 
w Polsce może równorzędnie posługiwać się nazwą w języku angielskim: „Collegium Nobilium Novum 
Foundation”. 

2. Fundacja używa znaku graficznego (logo) Fundacji w formie herbu, z napisem wskazującym jej nazwę. 
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji, a także ozdobną pieczęcią 

owalną z herbem. 
 

§ 5 
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.  
2. Osiągane dochody Fundacja przeznacza w całości na realizację celów statutowych i nie wypłaca 

jakichkolwiek środków osobom trzecim z tego tytułu. 
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i 

prawem polskim dopuszczonych. 
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4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych, krajowych 
i zagranicznych.  

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

6. Fundacja może nadawać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. 

 
Rozdział II 

Cele, zasady i formy działania Fundacji 
 

§ 6 
Celem Fundacji jest: 

1. Działanie na rzecz budowy i rozwoju państw i społeczeństw obywatelskich w Polsce, w Europie i na całym 
świecie. Przez Państwo Obywatelskie rozumiemy Państwo przyjazne, sprawiedliwe i racjonalne, które 
gwarantuje wolność jednostki, przestrzega praw człowieka i szanuje godność osoby ludzkiej. Przez 
Społeczeństwo Obywatelskie rozumiemy społeczność ludzi świadomych, znających swoje prawa, 
aktywnych w obronie praw człowieka, w szczególności w obronie praw mniejszości, rozumiejących 
skomplikowane mechanizmy współczesnego świata. 

2. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji. 

3. Zmiana świadomości społecznej w kierunku kształtowania postaw obywatelskich i pro demokratycznych. 
4. Organizacyjne i materialne wspieranie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych działających na rzecz 

rozwoju demokracji i budowania wspólnoty europejskiej. 
5. Pogłębianie integracji europejskiej i poczucia wspólnoty narodów europejskich oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami. 
6. Kształcenie młodego pokolenia Polaków oraz innych nacji w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za 

losy swoich krajów i wychowywanie ich na przyszłą elitę społeczeństwa. 
7. Działalność edukacyjna przygotowująca – ludzi racjonalnie myślących, cechujących się wysoką kulturą 

osobistą i etyczną postawą, działających dla dobra publicznego i rozumiejących skomplikowane 
mechanizmy współczesnego świata – do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w życiu społecznym, 
publicznym i politycznym. 

8. Kształcenie osób aspirujących do pełnienia ról w polityce, w administracji publicznej i w administracji 
samorządowej, w służbie publicznej, w służbie cywilnej, w zarządach i radach nadzorczych spółek 
samorządowych i Skarbu Państwa, czy w mediach – publicznych i prywatnych. 

9. Poprawa funkcjonowania instytucji publicznych, poprzez kształcenie kandydatów na polityków i 
urzędników szanujących obywateli i ich prawa, świadomych swojej służebnej roli wobec społeczeństwa. 

10. Promocja edukacji przez całe życie oraz promocja działalności statutowej Fundacji, we wszystkich grupach 
społecznych i wiekowych. 

11. Wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej w formach pozaszkolnych, w których nie da się 
zdefiniować poziomu nauczania, związanych głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań muzycznych, 
plastycznych, teatralnych, wokalnych, tanecznych, oraz doskonaleniem zawodowym. 

12. Organizacyjne i materialne wspieranie studentów w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, w tym 
studentów z krajów o ustroju niedemokratycznym, autorytarnym lub totalitarnym. 

13. Promocja kultury – zapoznawanie młodych ludzi z największymi dziełami sztuki europejskiej i światowej, 
w dziedzinie muzyki, architektury, rzeźby czy malarstwa. 

14. Promowanie jedności europejskiej w różnorodności kultur europejskich i lokalnych tradycji. 
 

§ 7 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Powołanie, niezależnej od rządu oraz administracji publicznej, Komisji Edukacji Narodowej III RP. 
2. Restaurację powołanej przez Ks. Stanisława Konarskiego w 1740 roku uczelni Collegium Nobilium i 

prowadzenie jej pod nazwą Collegium Nobilium Novum im. Stanisława Konarskiego. 
3. Współpracę z wiodącymi uniwersytetami z całego świata w zakresie wymiany doświadczeń, programów 

nauczania, studentów i wykładowców. 
4. Wspieranie nowatorskich projektów edukacyjnych i społecznych. 
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5. Tworzenie centrum wolontariatu. 
6. Współpracę ze szkołami średnimi. 
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, publicystycznej i informacyjnej, organizowanie 

wykładów, konferencji, seminariów, sympozjów i odczytów. 
8. Organizowanie i finansowanie imprez masowych, akcji społecznych, warsztatów szkoleniowych, dyskusji, 

konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, wycieczek, a także spotkań i 
wyjazdów studyjnych.  

9. Wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych i okolicznościowych, gazet, produkcję 
filmów, słuchowisk i nagrań, w tym muzycznych. 

10. Wspieranie i promocję twórczej działalności artystycznej, literackiej i dziennikarskiej. 
11. Organizowanie i finansowanie wystaw, przedstawień teatralnych i koncertów. 
12. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, massmediami i organizacjami pozarządowymi. 
13. Pozyskiwanie środków na działalność statutową poprzez aplikowanie o wsparcie finansowe na realizację 

projektów m.in. dofinansowanych z krajowych środków samorządowych, rządowych oraz z Unii 
Europejskiej i międzynarodowych fundacji i organizacji działających na rzecz rozwoju demokracji na 
świecie. 

 
§ 8 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe samodzielnie oraz we współpracy z jednostkami samorządowymi, 
administracją rządową, organizacjami rządowymi i pozarządowymi (polskimi i zagranicznymi), Komisją 
Europejską, Parlamentem Europejskim, z międzynarodowymi Fundacjami i Funduszami promującymi 
demokrację oraz z innymi podmiotami działającymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej 
celami, w szczególności poprzez współpracę naukową z zagranicą, obejmującą działania zgodne z zakresem 
celów statutowych, w tym między innymi badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach 
międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, współfinansowane z 
zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi. 

3. Fundacja może prowadzić działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych 
podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach, o których mowa w ust. 2. 

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych), ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, który został przekazany przez Fundatora 
w formie środków pieniężnych, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 10 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. Dotacji, subwencji oraz grantów. 
2. Środków z funduszy publicznych polskich oraz ze środków pochodzących z krajów i instytucji UE. 
3. Z międzynarodowych Fundacji i Funduszy promujących demokrację. 
4. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów lub nawiązek. 
5. Czesnego. 
6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji. 
7. Dochodów z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację, w tym odsetek od lokat kapitałowych. 

 
§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji 
wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej. 

2. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują na 
rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (słownie: 
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dwadzieścia tysięcy złotych), uzyskują tytuł Mecenasa Fundacji Collegium Nobilium Novum, o ile wyrażą 
na to zgodę. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 
Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 
§ 12 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
3. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
Rozdział IV 

Organy Fundacji – Zarząd Fundacji. 
 

§ 13 
1. Organem zarządzającym jest Zarząd, który zarządza majątkiem Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych mogą zostać powołane także inne organy – czego 

warunkiem jest stosowna zmiana Statutu Fundacji. 
 

§ 14 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu Fundacji, którym jest Fundator. Zarząd Fundacji może 

składać się nadto z Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz z Członków Zarządu Fundacji w liczbie od 1 
(jednego) do 4 (czterech), powoływanych na pięcioletnią kadencję przez Fundatora. Fundatorowi 
przysługuje także prawo odwoływania Członków Zarządu Fundacji. 

3. Sposób powołania, odwołania, obowiązki i kompetencje Zarządu Fundacji określają postanowienia § 15 
ust. 1 – 4 Statutu. 

4. Prezes Zarządu Fundacji, którym jest Fundator, pełni swoją funkcję przez czas nieograniczony. Członkowie 
Zarządu Fundacji są powoływani na kadencje pięcioletnie. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa 
Zarządu Fundacji, mandaty Członków Zarządu Fundacji wygasają z tym samym dniem. 

5. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, bądź 
Wiceprezes Zarządu Fundacji łącznie z jednym Członkiem Zarządu Fundacji, bądź dwóch Członków Zarządu 
Fundacji łącznie. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Fundacji 
samodzielnie, bądź Wiceprezesa Zarządu Fundacji łącznie z jednym Członkiem Zarządu Fundacji, bądź 
dwóch Członków Zarządu Fundacji łącznie. 

6. Prezes Zarządu Fundacji może udzielić pisemnego pełnomocnictwa Wiceprezesowi Fundacji do 
samodzielnego działania w imieniu Fundacji w określonych pełnomocnictwem sprawach. 

7. Skład pierwszego Zarządu Fundacji, zgodnie z treścią postanowień poprzedzających, stanowi Prezes 
Zarządu Fundacji, którym jest Fundator – Włodzimierz Zydorczak. 

 
§ 15 

1. Do kompetencji i zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 
a. prowadzenie spraw Fundacji; 
b. prowadzenie biura Fundacji; 
c. tworzenie oddziałów Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie ich dyrektorów, o których mowa w § 

3 ust. 4 niniejszego Statutu;  
d. przygotowywanie realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie; 
e. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
f. uchwalanie regulaminów; 
g. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
h. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji; 
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów; 
j. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. 
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2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, 
przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym 
Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji. 
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 

któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji. 
5. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 
6. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
7. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 
 

Rozdział V 
Organy Fundacji – Rada Fundacji 

 
§ 16 

1. W Fundacji powołana zostaje Rada Fundacji. 
2. Rada Fundacji jest organem opiniującym i sprawującym kontrolę wewnętrzną w Fundacji. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzi Prezydent Rady Fundacji, Wiceprezydent Rady Fundacji oraz od 1 

(jednego) do 13 (trzynastu) Członków Rady Fundacji. 
4. Członków pierwszego składu Rady, w tym także Prezydenta i Wiceprezydenta Rady Fundacji, powołuje 

Fundator. 
5. Prezydent Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji i jednoosobowo reprezentuje ją na zewnątrz. 
6. W przypadku nieobecności, choroby lub innych ważnych przyczyn, Prezydent Rady Fundacji może 

pisemnie przekazać swoje uprawnienia Wiceprezydentowi Rady Fundacji. 
7. Rada Fundacji zostaje powołana na czas nieoznaczony. 
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka 

Rady lub w wyniku jego odwołania. 
9. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez 

pozostałych członków Rady Fundacji. 
10. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję w wyniku 

rezygnacji, śmierci, odwołania lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji większością 
głosów. 

11. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. 
 

§ 17 
1. Spośród członków Rady Fundacji Fundator może powołać Honorowego Prezydenta Rady Fundacji. 
2. Honorowym Prezydentem Rady Fundacji może zostać osoba o niekwestionowanym autorytecie 

moralnym i wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zadaniami i działaniami 
Fundacji. 

3. Honorowy Prezydent Rady Fundacji zostaje powołany na czas nieoznaczony i sprawuje funkcję Członka 
Rady Fundacji do czasu rezygnacji lub odwołania przez Fundatora. 

4. Prezydent Rady Fundacji pełni funkcje reprezentacyjne, reprezentując Fundację wraz z Prezesem 
Zarządu na uroczystościach, galach i koncertach. 

 
§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej cztery razy w roku, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Radę Fundacji zwołuje Prezydent Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 3 (trzech) innych 

członków Rady, albo na wniosek Prezesa Zarządu. 
3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
5. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady osobiście lub w drodze 

telekonferencji. 
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jej 

członków, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady 
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Fundacji, w tym Prezydenta Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezydenta 
Rady Fundacji. 

 
§ 19 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
2. Nadzór nad działalnością finansową Fundacji. 
3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
4. Reprezentowanie Fundacji w zakresie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji, w tym z 

zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. 
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, zatwierdzanie bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 
 

§ 20 
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 
2. Przeprowadzania inwentaryzacji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
§ 21 

Zabronione jest: 
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej 

organów, ciał doradczych, osób zajmujących jakiekolwiek stanowisko w jej strukturze lub pracowników 
oraz osób, z którymi członkowie organów, ciał doradczych, osoby zajmujące jakiekolwiek stanowisko w 
jej strukturze 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”. 

2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, ciał doradczych, osób zajmujących 
jakiekolwiek stanowisko w jej strukturze lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, ciał doradczych, osób zajmujących 
jakiekolwiek stanowisko w jej strukturze lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. Kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej 
ciał doradczych, osoby zajmujące jakiekolwiek stanowisko w jej strukturze lub pracownicy oraz ich osoby 
bliskie, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Rozdział VI 

Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją 
 

§ 22 
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. 
2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.  
3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
4. Dla połączenia z inną Fundacją konieczna jest, podjęta jednogłośnie, uchwała Zarządu Fundacji, przy czym 

dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu Fundacji. 

 
Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 23 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 



STATUT FUNDACJI 

Collegium Nobilium Novum 
 

strona nr 7 

 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji większością 
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. 

 
§ 24 

Sposób likwidacji Fundacji 
1. Likwidatora (lub likwidatorów) Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. 
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w 

ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia; 
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań; 
e. zakończenie bieżących spraw Fundacji, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz 

spieniężenie majątku Fundacji; 
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli; 
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie 

Fundacji z rejestru; 
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego; 
i. zawiadomienie właściwego ministra, określonego w § 2 Statutu. 

 
§ 25 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz 
działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 26 
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy, o których mowa w § 1 niniejszego Statutu. 
2. Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 
 
 
 

Kościan, 26 sierpnia 2021 roku           ….……………….………….………………………………..……………………………………… 
        Fundator – Włodzimierz Zydorczak 
 
 
 
 
 
 


