
„ Statut Fundacji  
SCHOLA CORDIS wspierania kardiochirurgii dziecięcej 

§ 1 
Fundacja 

1. Fundacja SCHOLA CORDIS wspierania kardiochirurgii dziecięcej, dalej zwana Fundacją, została 
ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 września 2008r. sporządzonym przez notariusza 
Magdalenę Chlandę, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 17, za 
Repertorium A nr 3047/2008. 

2.  Fundacja działa na podstawie przepisów Statutu oraz ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 
1984r.  

§ 2  
Nazwa i status Fundacji, teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 

1. Fundacja nosi nazwę: SCHOLA CORDIS wspierania kardiochirurgii dziecięcej. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną . 
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 
5. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 
6. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą. 
7. Fundacja może też jako założyciel lub współzałożyciel tworzyć inne podmioty prawa,  

w szczególności spółki, spółdzielnie, spółdzielnie społeczne. 

§ 3  
Czas trwania Fundacji 

Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony. 

§ 4  
Organ nadzorujący 

Organem nadzorującym Fundację jest Minister właściwy dla ochrony zdrowia i opieki 
społecznej oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, jak również w zakresie określonym 
przepisami ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 

§ 5  
Cele działania Fundacji, sposoby realizacji 

1. Celem Fundacji jest: działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia dla społeczeństwa oraz 
nauki i edukacji na rzecz osób które znalazły się w  szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej. Celem działania Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz: 
- pomocy rodzinom dzieci objętych leczeniem, 
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- podnoszenia jakości metod leczenia dzieci na oddziałach kardiochirurgicznych 
kardiologicznych  
i transplantacyjnych, 

- prowadzenia  badań naukowych i prac rozwojowych. 
2.  Fundacja realizuje wskazane w ustępie poprzednim cele statutowe poprzez: 

a/ pomoc rodzinom dzieci objętych leczeniem na oddziałach kardiochirurgicznych, 
kardiologicznych i transplantacyjnych, a w szczególności: 
• pomoc rzeczową i finansową tym rodzinom, 
• działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 
• pomoc rzeczową i finansową w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej, 
• pomoc rzeczową i finansową w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej, 

b/  podnoszenie jakości metod leczenia dzieci na oddziałach kardiochirurgicznych, 
kardiologicznych i transplantacyjnych, a w szczególności: 
• pomoc rzeczową i finansową dla instytucji, 
• organizowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, 
• współfinansowanie badan naukowych, 
• współpracę ze szkołami wyższymi, 
• pozaszkolne formy edukacji, 
• pomoc rzeczową i finansową w działalności szpitali, 

c/  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności: 
• organizowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych,  
• współfinansowanie badań naukowych,  
• prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej 

lecznictwa chorób serca u dzieci, 
d/  pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności: 
• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom czasowo lub trwale znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 
• udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom i jednostkom podejmującym lub 

prowadzącym działalność społecznie użyteczną, 
e/  działalność charytatywną jak: 

• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom czasowo lub trwale znajdującym się  
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 

• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom i jednostkom podejmującym lub 
prowadzącym działalność społecznie użyteczną, 

f/  opiekę, ochronę i promocję zdrowia, a w szczególności: 
• finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury 

medycznej, 
• podnoszenie kwalifikacji kadr związanych z działalnością, 
• prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej 

lecznictwa chorób serca u dzieci, 
• fundowanie stypendiów naukowych, 
• organizowanie i finansowanie stażów, 
• popularyzowanie wiedzy związanej z leczeniem chorób serca u dzieci, 
• finansowanie dokształcania i popularyzacji wiedzy w zakresie chorób serca u dzieci, 
• prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej, 
• prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej, 

g/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 
• finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury 

medycznej, 
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• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom czasowo lub trwale znajdującym się  
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 

h/ naukę, edukację, oświatę i wychowanie, a w szczególności: 
• podnoszenie kwalifikacji kadr, 
• prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej 

lecznictwa chorób serca u dzieci, 
• fundowanie stypendiów naukowych, 
• organizowanie i finansowanie stażów, 
• popularyzowanie wiedzy związanej z leczeniem chorób serca u dzieci, 
• organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, 
• finansowanie dokształcania i popularyzacji wiedzy w zakresie chorób serca u dzieci, 
• współpracę ze szkołami wyższymi, 
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

i/  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 
• prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej 

lecznictwa chorób serca,  
• udzielanie pomocy osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność 

społecznie użyteczną, 
j/  ratownictwo i ochronę ludności, a w szczególności : 

• finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury 
medycznej, 

• podnoszenie kwalifikacji kadr związanych z działalnością, 
k/  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, a w szczególności: 
• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom czasowo lub trwale znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 
• udzielanie pomocy osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność 

społecznie użyteczną, 
l/  promocję i organizację wolontariatu, a w szczególności: 

• podnoszenie kwalifikacji kadr związanych z działalnością, 
m/  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne w wyżej wymienionej działalności, a w 
szczególności: 
• finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury 

medycznej, 
• podnoszenie kwalifikacji kadr związanych z działalnością. 

3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez: 
a/ współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, 
b/  współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

§ 6 
Działalność Fundacji 

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: 
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  
i technicznych,  
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,   
85.42.B - Szkoły wyższe,  
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,  
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86.10.Z - Działalność szpitali,  
86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,  
86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,  
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,  
87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,  
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,  
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Wskazane w ust. 1 powyżej rodzaje działalności pożytku publicznego Fundacji wykonywane 
mogą być nieodpłatnie bądź odpłatnie, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

§ 7 
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

1.  Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości  1000 (jeden tysiąc 
złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji. 

2.  Fundusz założycielski zostaje przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej. 

§ 8 
 Dochody Fundacji 

Dochody Fundacji pochodzą z: 
1. darowizn, spadków i zapisów, 
2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
3. dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych oraz od Skarbu Państwa, 
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
5. dotacji organizacji rządowych i pozarządowych, 
6. prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
7. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, 
8. dochodów osób prawnych wymienionych w § 9 Statutu, 
9. kwot przekazanych przez płatników podatku dochodowego na zasadzie art. 27 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.  
§ 9 
Tworzenie innych osób prawnych 

Fundacja może przeznaczyć swe środki na powołanie do życia innych osób prawnych, które: 
1. będą realizować cele zbieżne z celami Fundacji, 
2. będą generować dochody dla Fundacji, przeznaczone na jej cele statutowe. 

§ 10 
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 

1. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz pokrycie 
niezbędnych kosztów działalności Fundacji. Otrzymane na zasadzie art. 27 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. przez Fundację 
środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 

2.  Zabrania się: 
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a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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,  

b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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,  

c/  wykorzystywania majątku 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,  

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

§ 11 
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Fundacja może prowadzić: 
a/  nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 
b/  odpłatną działalność pożytku publicznego, 
c/  działalność gospodarczą, 
- a każda z tych form działalności wyodrębniona zostanie w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy  
o rachunkowości. 

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
§ 12 
Organy Fundacji 

Organami Fundacji są: 
1.  Zarząd,  
2.  Rada Nadzorcza. 

§ 13 
 Skład Zarządu 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków. O liczbie członków Zarządu 
decyduje Rada Nadzorcza. 

2. Członkami Zarządu mogą być jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 14 
Sposób powoływania Zarządu i Członków Zarządu 

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na czas nieoznaczony. 
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą. 
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3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:  
a/  odwołania Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,  
b/  śmierci Członka Zarządu ,  
c/  złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji.  

§ 15 
Kompetencje Zarządu 

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację. 
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej 

działalności Fundacji, a w szczególności: 
a/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b/ gospodarowanie majątkiem Fundacji, 
c/ uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych 

Fundacji, 
d/ przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 
e/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników 

Fundacji, 
f/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania 

Radzie Nadzorczej, 
g/ organizowanie działalności gospodarczej Fundacji. 

§ 16 
Sposób reprezentacji Fundacji 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 
samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w 
imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu - 
działający łącznie. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości decyduje głos Prezesa 
Zarządu. 

3. Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do składania oświadczeń woli  
w imieniu Fundacji. Zakres umocowania pełnomocnika lub pełnomocników wynika z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnika odwołać może każdy Członek Zarządu.  

§ 17 

Rada Nadzorcza - charakter organu 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach 
jej działalności. Z chwilą powołania Rady Nadzorczej Fundator traci prawo do ingerowania  
w działalność Fundacji z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4.  

§ 18 
Skład Rady Nadzorczej  

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziesięciu członków powoływanych na czas 
nieoznaczony. 
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2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 
kosztów, a także wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni, chyba że zrzekną się tych praw.  

§ 19 
Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej 

1. Każdy kolejny Członek Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4,  wybrany zostanie w drodze 
uzupełnienia przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej (dokooptowanie) uchwałą podjętą 
większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. 

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą:  
    a/  odwołania Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji,  
   b/  śmierci Członka Rady Nadzorczej,  
      c/  złożenia przez Członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji.  
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów w obecności co 

najmniej połowy Członków Rady odwołać Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.  
4.  W razie spadku ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej, nowych Członków Rady  

Nadzorczej powoła Fundator, a w razie utraty przezeń osobowości prawnej jego spadkobiercy 
bądź osoby przez niego wyznaczone. 

§ 20 
Ograniczenia dotyczące członkostwa w Radzie Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej:  
1. nie mogą być 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. 

§ 21 
 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady 
Nadzorczej, w tym zwołuje jej posiedzenia. 

2. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu Wiceprzewodniczącego lub  
Wiceprzewodniczących, którzy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności. 

§ 22 
Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Głównymi zadaniami i kompetencjami Rady Nadzorczej są; 
a/ stały nadzór nad działalnością Fundacji i jej Zarządu, 
b/ powoływanie, zawieszanie w czynnościach,  odwoływanie członków Zarządu, 
c/ udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z działalności, 
d/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Fundacji, 
e/ zmiana Statutu Fundacji oraz ustalanie wersji jednolitej Statutu Fundacji, 
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f/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd, 
g/ powoływanie pełnomocnika Fundacji do reprezentowania Fundacji w stosunkach z jej 

Członkami Zarządu, 
h/ przeprowadzanie kontroli finansów Fundacji, 
i/ opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd, 
j/ ustalanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności  wymaga: 
a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy, 
b/ nabycie i zbycie, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, wydzierżawienie, 

wynajem, nieruchomości lub udziału w nieruchomości bądź prawa użytkowania 
wieczystego, 

c/ rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości 
przewyższającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

d/ założenie innych osób prawnych przez fundację zgodnie z § 9 niniejszego Statutu, 
e/ zmiana Statutu Fundacji,  
f/ decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją zgodnie z § 25 niniejszego Statutu. 

3. W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza może: 
a/  żądać od Zarządu Fundacji, jego Członków bądź pracowników Fundacji wszelkich 

dokumentów dotyczących działalności Fundacji, sprawozdań i wyjaśnień, 
b/  dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji. 

§ 23 
Zasady działania Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła 
posiedzenia Rady Nadzorczej przez sześć kolejnych miesięcy posiedzenie Rady Nadzorczej 
może być zwołane przez każdego Członka Rady Nadzorczej. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
wskazany przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, przy czym wiadomość o posiedzeniu 
Rady winna być nadana co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

3. Na wezwanie każdego z Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej 
uczestniczą Członkowie Zarządu Fundacji, w szczególności w celu złożenia wyjaśnień. 

4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zaproszone osoby trzecie. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi 

inaczej.  
W razie równości decyduje głos Przewodniczącego. Do podjęcia uchwały wymagane jest 
kworum w ilości co najmniej 3 Członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej.  

6. Rada Nadzorcza może dokonać zmiany Statutu Fundacji w drodze uchwały podjętej 
większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej Członków. 

§ 24 
Działalność gospodarcza 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności 
zgodnie  
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
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2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 
organizacyjnie jednostki. 

§ 25 
Połączenie z inną fundacją 

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się  
z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały 
podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej Członków. 

§ 26 
Likwidacja Fundacji 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej 

większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 jej Członków. 
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej. 
4. Do obowiązków Likwidatorów należy w szczególności: 

a/  zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
b/  sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
c/  sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
d/  ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
e/  przekazanie podmiotom wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu środków majątkowych        

pozostałych z majątku Fundacji po zaspokojeniu wierzycieli, 
f/  zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem  

o wykreślenie Fundacji z rejestru, 
g/  przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz fundacji 
„Zdrowie Dziecka" (KRS nr 0000256178), a gdyby ta nie istniała majątek przeznaczony 
zostanie na rzecz działających na terenie Polski fundacji o celach statutowych zbliżonych do 
celów statutowych  Fundacji. 

§ 27 
Odesłanie 

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa,  
a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.”. 
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