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I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą NYATRI – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów,
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
a. Annę Szymoszyn,
b. Tomasza Szymoszyna
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym kancelarii notarialnej w Poznaniu,
ul. Kościuszki 86/6, w dniu trzynastym grudnia dwa tysiące czwartego roku
(13.12.2004 r.), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
1.

2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów statutowych może
ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

§4
Nadzór nad Fundacją należy do Ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad
sprawami pomocy społecznej.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.
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II.

Cele i zasady działania Fundacji
§6

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy
uchodźcom tybetańskim i grupom etnicznym pochodzenia tybetańskiego
zamieszkałym w Himalajach, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym
wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego i
grup etnicznych pochodzenia tybetańskiego zamieszkałych w Himalajach wraz z
ich unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

§7
1.

Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 6 poprzez:
a. pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców tybetańskich i grup
etnicznych pochodzenia tybetańskiego zamieszkałych w Himalajach,
b. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
uchodźców tybetańskich i grup etnicznych pochodzenia tybetańskiego
zamieszkałych w Himalajach,
c. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji ośrodków dla uchodźców tybetańskich i grup etnicznych
pochodzenia tybetańskiego zamieszkałych w Himalajach,
d. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów
prowadzących działalność w zakresie edukacji uchodźców tybetańskich
i grup etnicznych pochodzenia tybetańskiego zamieszkałych w
Himalajach,
e. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

2.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
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§8
1.

2.

Fundacja działa na polu pożytku publicznego, gdyż prowadzi działalność
statutową na rzecz określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i
działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji oraz dotyczy
realizacji zadań publicznych na rzecz wyżej wymienionej grupy podmiotów.
Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

działań na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji,
działalności charytatywnej,
ochrony i promocji zdrowia,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i zagranicą,
promocji i organizacji wolontariatu.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§9
1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
nieodpłatną działalność w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

58.11.Z - Wydawanie książek,
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
72.20. Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych,
85.59. B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
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l. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
nie sklasyfikowana,
m. 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską,
n. 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
o. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
p. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
q. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

§ 10
1.
Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, odpłatną działalność w zakresie:
a.
58.11.Z - Wydawanie książek,
b.
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
c.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
d.
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
e.
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
f.
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
g.
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
h.
72.20. Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,
i.
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną
zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z
wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
j.
85.59. B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
k.
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
l.
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej nie sklasyfikowana,
m.
87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską,
n.
87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
o.
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
p.
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
q.
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
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III. Majątek Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa
nabyte przez Fundację.

§ 12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa
tysiące złotych), z czego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na
działalność gospodarczą oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, a
także inne mienie nabyte przez Fundację toku działalności.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 15
1.

2.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te
mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd
Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca
darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na
dowolny cel statutowy.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
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§ 16
Cały uzyskany dochód przez Fundację przeznaczony jest na realizację celów
statutowych.

§ 17
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub 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 (zwane dalej „osobami bliskimi”),
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji,
d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa
dewizowego.

§ 19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
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IV. Władze Fundacji
§ 20
1.

Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

V. Rada Fundacji
§ 21
1.

Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.

2.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.

5.

Członkowie Rady Fundacji:
a.

b.
c.

d.

nie mogą łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w
Zarządzie Fundacji, być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z
członkami zarządu,
nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu
wykonywania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
Fundacji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni.

§ 22
1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Rada Fundacji, sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen
powoływanych w tym celu specjalistów.

3.

4.

Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

5.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a.
b.

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 23
Do zadań Rady należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

nadzór nad działalnością Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium
nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie
oparte było na postanowieniach Regulaminu,
ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły,
wyrażania zgody na rozpoczynanie i likwidowanie działalności jednostek
gospodarczych Fundacji,
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 24
1.

Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu,
dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
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2.

Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 § 24, nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane
na rzecz innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
celach zbliżonych do celów Fundacji, wskazanych przez Radę Fundacji.

VI. Zarząd Fundacji
§ 25
1.

Zarząd Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez
Radę Fundacji na dwuletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołują
Fundatorzy.

2.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4.

Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

5.

Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

6.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie pod warunkiem, że Rada
Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości
wynagrodzenia.

§ 26
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

§ 27
1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.
b.

uchwalanie rocznych planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
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c.
d.
e.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

3.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

4.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą
większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

6.

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i
zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.

VII. Sposób reprezentacji
§ 29
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez
Zarząd.

VIII. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 30
1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uprzednim zgłoszeniu tejże
działalności w stosownym urzędzie.
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2.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

3.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,
b. 58.11.Z - Wydawanie książek,
c. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
e. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
f. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,
g. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
h. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
i. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
j. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
k. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery,
l. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
m. 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
n. 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
o. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności,
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
p. 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną
zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z
wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
q. 85.59. B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
r. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
s. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej nie sklasyfikowana,
t. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
u. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
v. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
w. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
x. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
a.

4.

Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust.
2 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

5.

Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
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6.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja
uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to
wymagane przez przepisy prawa.

7.

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby na
prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu
założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z
dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 31
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Wyodrębnionymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i
obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów,
nadane przez Zarząd Fundacji.

IX. Zmiana statutu
§ 32
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez kwalifikowaną
większość 2/3 głosów członków Zarządu Fundacji. Z wnioskiem o zmianę statutu
może wystąpić każdy członek Zarządu lub Rady Fundacji.

X. Postanowienia końcowe
§ 33
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu Rady.
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§ 34
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada większością 2/3 statutowego składu Rady.

§ 35
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia
swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia
zobowiązań,
ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie
majątku fundacji,
przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie fundacji z rejestru,
przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

Agnieszka Golczyńska-Grondas
Bartosz Niedziółka
Magdalena Tecław
Monika Wach-Prusakowski
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