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Statut Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej 

na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii 

 im. Marii Skłodow skiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego 

Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badaw- 

czego (dalej: „Fundacja”) ustanowiona została przez Fundatora: Centrum Onkologii 

- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (obecnie: Narodowy Instytut 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) na mocy 

oświadczenia woli złożonego w formie aktu notarialnego w dniu 16 marca 1993 r. 

w Warszawie przed notariuszem Danutą Kosim-Kruszewską, rep. A. Nr. 3237/93. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
 

 
§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić dzia- 

łalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 4 

Fundacja może posługiwać się skrótem „Górnośląska Fundacja Onkologiczna", a także 

wyróżniającym ją znakiem słowno-graficznym. 

 
§ 5 

Fundacja może ustanowić odznaczenia i wyróżnienia, które będzie przyznawać osobom 

fizycznym oraz prawnym zasłużonym na rzecz Fundacji oraz realizowanych przez nią 

celów. 
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Rozdział 2 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii 

im. Marii   Skłodowskiej-Curie   –   Państwowego   Instytutu   Badawczego   Oddziału 

w Gliwicach (dalej: „Instytut”), a także pacjentów leczonych onkologicznie, ich rodzin i 

bliskich, w szczególności poprzez: 

1) wspieranie Instytutu w realizacji zadań i celów statutowych; 

2) wspieranie badań naukowych realizowanych w Instytucie w zakresie onkologii, a 

także innych nauk medycznych i biomedycznych, a w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach także badań realizowanych poza Instytutem, a w których Instytut bierze 

udział; 

3) wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć organizowanych przez Instytut 

lub które zostały objęte patronatem honorowym Instytutu; 

4) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowo- 

tworową oraz ich rodzin i bliskich; 

5) podejmowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, w szczególności działań 

zmierzających do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie choroby nowo- 

tworowej oraz profilaktyki; 

6)  organizowanie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii oraz cyklicznych 

prelekcji o tematyce informacyjnej i prewencyjnej w zakresie chorób nowotworo- 

wych; 

7) organizowanie wolontariatu na cele Fundacji; 

8) pozyskiwanie funduszy na: 

a) zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu; 

b) działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie; 

c) stypendia, nagrody i inne formy wsparcia finansowego dla pracowników Instytu- 

tu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników naukowych i klinicznych; 

d) działalność marketingową i promocyjną na rzecz Instytutu; 

9) inicjowanie     lub     wspieranie     programów     badawczych,     informacyjnych lub 

wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat le- czenia 

i profilaktyki chorób nowotworowych; 

10) prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakresie 

organizacji i obsługi konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnie- 

niom ochrony zdrowia, a także kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników służby 

zdrowia; 
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11) wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz 

zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych. 

 
§ 7 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożyt- 

ku publicznego w kraju i za granicą w następujących zakresach zgodnych z Polską Kla- 

syfikacją Działalności PKD w następującym zakresie: 

1) wydawaniu książek 58.11.Z; 

2) wydawaniu czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 

3) pozostałej działalności wydawniczej 58.19.Z; 

4) przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11.Z; 

5) działalności portali internetowych 63.12.Z; 

6) badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przy- 

rodniczych i technicznych 72.19.Z; 

7) badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z; 

8) badaniu rynku i opinii publicznej 73.20.Z; 

9) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 

10) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowa- 

nej 86.90.E. 

 
§ 8 

1. Dla osiągniecia swych celów Fundacja może wspierać́ działalność́ innych osób fi- 

zycznych oraz prawnych, a także instytucji, których działalność jest zbieżna z jej ce- 

lami statutowymi. 

2. Fundacja może należeć ́ do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

zbieżnych celach, o ile nie narusza to zobowiązań́ wynikających z umów między- 

narodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

3. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2 bądź o wystąpieniu 

z nich, podejmuje Zarząd Fundacji. 

 
Rozdział 3 

Działalność gospodarcza 

§ 9 

1. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji określonych w treści 

§ 6 i wyłącznie dla realizacji tych celów Fundacja ma prawo prowadzenia działalno- 

ści gospodarczej w kraju i za granicą w następujących zakresach zgodnych z Polską 

Klasyfikacją Działalności PKD: 
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1) wydawanie książek 58.11.Z; 

2) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 

3) przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11.Z; 

4) działalność portali internetowych 63.12.Z; 

5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodni- 

czych i technicznych 72.19.Z; 

6) badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie biotechnologii 

72.11.Z; 

7) działalność agencji reklamowych 73.11.Z; 

8) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z; 

9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 

10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfiko- 

wana 86.90.E. 

2. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza musi odpowiadać wymogom 

prawa polskiego, a w przypadku działalności prowadzonej poza granicami Rzeczpo- 

spolitej Polskiej także wymogom prawa miejscowego. 

 
Rozdział 4 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa na- 

byte przez Fundację. 

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

1) funduszu założycielskiego, 

2) dotacji i subwencji otrzymanych od osób fizycznych, prawnych, a także instytu- 

cji publicznych oraz innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych lub 

przedsiębiorców z kraju bądź z zagranicy, 

3) darowizn, spadków lub zapisów krajowych lub zagranicznych, 

4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, 

5) odsetek i depozytów bankowych, 

6) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, 

7) dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, 

8) umów sponsoringowych, 

9) wpłat z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego, 

10) innych dopuszczonych przepisami prawa źródeł. 
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3.  Nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania przeznaczona będzie w całości 

na działalność pożytku publicznego zgodną z celami statutowymi Fundacji. 

 
§ 11 

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji 

celów statutowych Fundacji. 

2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na 

finansowanie tych działań lub przedsięwzięć, dla których je zorganizowano. 

3. Dochody pochodzące z dotacji i subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą zo- 

stać użyte na wybraną przez Fundację realizację jej celu, o ile Spadkobiercy lub 

Darczyńcy nie postanowili inaczej. 

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że mają być one 

przeznaczone na konkretny cel lub określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd 

Fundacji może nie przyjąć takiego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca 

darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzy- 

szy określenie celu ich wykorzystania lub też wykorzystanie środków na określony 

przez darczyńcę cel stało się niemożliwe wskutek okoliczności poza kontrolą Funda- 

cji, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia jest wiadome, że stan czynny spadku znacznie prze- 

wyższa długi spadkowe spadkodawcy. 

 
§ 12 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1) udzielania pożyczek   lub   zabezpieczania   zobowiązań   majątkiem   Fundacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów 

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, 
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3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fun- 

dacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach okre- 

ślonych odrębnymi przepisami. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona 

od działalności statutowej. 

3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze na kontach bankowych w walucie polskiej 

oraz w walutach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 
 
 

 
1. Organami Fundacji są: 

Rozdział 5 

Organy Fundacji 

§ 14 

1) Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”); 

2) Rada Fundacji (dalej: „Rada”). 

2. Nie można łączyć funkcji w wyżej wymienionych organach Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się ̨ z jednego do czterech Członków powoływanych na dwuletnią 

ka dencję przez Radę. 

3. Rada ma prawo wyznaczyć Prezesa Zarządu. 

4. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.̨ 

5. Mandat każdego z członków Zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady 

Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Zarządu. 

6. W przypadku, gdy członka Zarządu powołano do jego składu w trakcie kadencji, 

jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 

Zarządu. 
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7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania 

ze składu Zarządu. 

8. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

przed upływem kadencji w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

9. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu, jak również w sporze sądowym 

Fundacji z Członkiem/ Członkami Zarządu Fundację reprezentuje Rada. 

10. Członkowie Zarządu: 

1) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych 

kosztów; 

3) mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Fundacji in- 

nych obowiązków niż te związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu; 

4) nie mogą pełnić jednocześnie funkcji: Dyrektora Instytutu, jego zastępcy oraz 

głównego księgowego. 

 
§ 16 

1. Do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy 

Członkowie Zarządu samodzielnie. 

2. Członek Zarządu, który   działał samodzielnie   zobowiązany   jest   poinformować o 

podjętych czynnościach na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd podejmuje 

decyzje o akceptacji podjętych działań. W razie odmowy udzielenia akceptacji Czło- 

nek Zarządu, który działał   samodzielnie   ponosi   wyłączną   odpowiedzialność za 

wyrządzoną Fundacji szkodę. 

 
§ 17 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Fundacji, 

2) realizacja celów statutowych Fundacji, 

3) uchwalanie rocznych planów finansowych, 

4) uchwalanie regulaminów, 

5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz innych wymaganych 

prawem dokumentów, 

7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

8) składanie wniosków do Rady o wprowadzenie zmian do statutu, 

9) składanie wniosków do Rady o połączenie i likwidacje ̨ Fundacji, 

10) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 
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11) podejmowanie   decyzji   we   wszystkich    sprawach    nie    przekazanych do 

kompetencji Rady Fundacji. 

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając 

zakres ich umocowania. 

3. Zarząd zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania z najwyższą staranno- 

ścią ściśle przestrzegając przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał Rady 

Fundacji. Członkowie Zarządu mają obowiązek powstrzymywania się od działań, 

które mogłyby narazić na szwank dobre imię Fundacji lub Instytutu. Za rażąco na- 

ganne zachowanie naruszające dobre imię Fundacji lub Instytutu Członek Zarządu 

może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z § 15 ust. 8. 

 
Rada Fundacji 

§ 18 

1. Rada stanowi organ opiniodawczy, stanowiący oraz kontrolny Fundacji. 

2. Rada składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż trzynastu Członków. 

3. Co najmniej 2/3 składu osobowego Rady w każdym czasie powinny stanowić osoby 

zatrudnione w Instytucie. W pozostałym zakresie członkami Rady Fundacji mogą 

zostać osoby nie związane pracą zawodową z Instytutem. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji oraz z chwilą śmierci 

członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkostwo w Radzie może 

ustać w wyniku odwołania członka Rady uchwałą Rady powziętą bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Rady. 

5. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te ̨ funkcje ̨, lub dla rozsze- 

rzenia składu Rady powołuje Rada w drodze uchwały powziętej bezwzględną więk- 

szością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Rady. 

6. W sytuacji, gdyby skład osobowy nie spełniał powyżej wskazanych wymagań Zarząd 

może w drodze kooptacji powołać nową Radę z uwzględnieniem osób, które nie zło- 

żyły rezygnacji. 

7. Członkowie Rady: 

1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów; 

4) mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywania na rzecz Fundacji in- nych 

obowiązków niż te związane z pełnioną w Radzie funkcją; 
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5) nie mogą pełnić jednocześnie funkcji: Dyrektora Instytutu, jego zastępcy oraz 

głównego księgowego. 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

9. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwo- 

łuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 
§ 19 

1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje   Przewodniczący   Rady   z   własnej   inicjatywy   albo na 

wniosek co najmniej dwóch Członków Rady   lub   całego   Zarządu złożony na 

piśmie. 

3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Prezesa 

Zarządu, dwóch Członków Zarządu bądź na   wniosek   Przewodniczącego   lub co 

najmniej dwóch Członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charak- terze. 

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą zwykłą większością w obecności 

co najmniej połowy składu osobowego Rady. W razie równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbyć się pisemnie, w tym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Co do zasady głosowania Rady są jawne, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą się także odbywać z wykorzystaniem środków bez- 

pośredniego porozumiewania na odległość. 

7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 

8. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fun- 

dacji. 

9. W celu uzyskania opinii lub przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może 

powoływać stałe lub doraźne zespoły robocze i problemowe. 

 
§ 20 

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu; 

3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań (merytorycznego 

i finansowego) oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 

4) akceptowanie planu finansowego uchwalonego przez Zarząd; 

5) wytyczanie głównych kierunków działalności statutowej; 

6) wyrażanie zgody lub sprzeciwu w sytuacji, gdy Zarząd Fundacji zwróci się do 

Rady z wnioskiem o możliwość dokonania wydatków nieuwzględnionych lub 
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przekraczających plan finansowy, a także w innych sytuacjach nadzwyczaj- 

nych, gdy Zarząd uzna to za konieczne; 

7) ocena prawidłowości wykorzystania środków i majątku Fundacji; 

8) zmiana statutu Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Funda- 

cji; 

9) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fun- 

dacją lub o likwidacji Fundacji. 

2. W związku z realizacją powierzonych obowiązków Rada ma prawo: 

1) żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji; 

2) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji w tym przy po- 

mocy audytu zewnętrznego. 

 
§ 21 

Uchwałę dotyczącą zmiany statutu Rada podejmuje uchwałą podjętą większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Rady. 

 
 

Rozdział 6 

Likwidacja Fundacji 

§ 22 

1. Likwidacja Fundacji może nastąpić z powodu wyczerpania jej środków finansowych i 

majątku, jak również w przypadku wystąpienia innych okoliczności trwale unie- 

możliwiających dalszą działalność Fundacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Rada Fundacji w uchwale o 

likwidacji postanowi inaczej. 

3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. 

W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną. 

4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków Zarządu. 

5. Do szczególnych obowiązków likwidatorów należy: 

1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia wie- 

rzytelności wobec Fundacji w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

3) sporządzenie listy wierzycieli oraz bilansu otwarcia likwidacji, 

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań. 

6. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej likwidatorzy powinni zakończyć 

interesy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania oraz 

w granicach racjonalnie prowadzonej likwidacji spieniężyć majątek Fundacji (czyn- 
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ności likwidacyjne). Nowe przedsięwzięcia mogą podejmować tylko wówczas, gdy to 

jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w 

drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały Rady Fun- dacji 

po cenie nie niższej od uchwalonej przez Radę Fundacji. 

7. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli Fundacji pozostaną środki finansowe lub inne 

aktywa majątkowe, zostaną one przekazane na rzecz Instytutu. 

8. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są zobowiązani stosować się do uchwał Ra- 

dy Fundacji. 

9. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania 

finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne) likwidato- 

rzy powinni złożyć je właściwemu sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji 

z rejestru. 

10. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreśle- 

nia Fundacji z rejestru sądowego. 

11. Księgi i dokumenty rozwiązanej Fundacji oddaje się na przechowanie Instytutowi. 

 

Rozdział 7 

Obowiązki szczególne Fundacji 

§ 23 

1. Fundacja ma obowiązek sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

2. Fundacja ma obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej 

działalności i podawać je do publicznej wiadomości. 


