STATUT
Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja – Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego” zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez dr Marcina Danieckiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 31 października 2016 r. przez Notariusza Kalinę Gołębiewską w
Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z
1991 r. Nr 46, póz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja – Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego”.
Fundacja może używać nazwy w języku angielskim, w brzmieniu „Financial Planning Research and
Education Institute Foundation” i wyróżniającego ją znaku graficznego w języku angielskim.
2. Fundacja może używać skrótu „FIBEPF” i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.
6. Ministrem właściwym dla celów Fundacji jest minister właściwy do spraw rozwoju i finansów.
§3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
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Rozdział II
Cele, przedmiot, zasady i sposoby działania Fundacji
§4
1. Fundacja podejmuje działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz państw
członkowskich organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem na rzecz edukacji
finansowej obywateli w zakresie planowania i doradztwa finansowego, stabilności finansowej,
promowania zasad bezpiecznego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania systemu finansowego w
tym instytucji finansowych oraz ochrony konsumenta usług finansowych, a w szczególności:
- kompleksowej regulacji prawnej sektorów rynku finansowego, takich jak: banki, spółdzielcze
podmioty finansowe, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, alternatywne fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, instytucje infrastrukturalne
rynku kapitałowego, instytucje obrotu wierzytelnościami, powszechne towarzystwa emerytalne,
firmy leasingowe, factoringowe, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi
doradztwa finansowego, podmioty świadczące usługi planowania finansowego, firmy pośrednictwa
finansowego oraz instytucje sektora zabezpieczeń społecznych;
- eliminacji niedoskonałości rynkowych,
- zrównania pozycji sektorów rynku finansowego w zakresie prawno- podatkowym,
- działalność na rzecz promowania rozwiązań prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi
instytucji finansowych,
- działalność ewaluacyjną polityki regulacyjnej oraz makroostrożnościowej wobec pośrednictwa i
doradztwa finansowego.
2. Cele Fundacji stanowią w szczególności:
1) Zabieganie o korzystne dla rozwoju sektora finansowego rozwiązania prawa krajowego i
międzynarodowego;
2) Stwarzanie sprzyjających warunków dla stabilnego rozwoju firm reprezentujących sektory rynku
finansowego, takich jak: banki, spółdzielcze podmioty finansowe, zakłady ubezpieczeń i
towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, alternatywne fundusze
inwestycyjne, domy maklerskie, instytucje infrastrukturalne rynku kapitałowego, instytucje obrotu
wierzytelnościami, powszechne towarzystwa emerytalne, firmy leasingowe, factoringowe,
podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi doradztwa finansowego,
podmioty świadczące usługi planowania finansowego, firmy pośrednictwa finansowego oraz
instytucje sektora zabezpieczeń społecznych;
3) Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa, środków masowego przekazu oraz
decydentów i innych uczestników rynku odnośnie do zasad i mechanizmów funkcjonowania
systemu finansowego;
4) Dbałość o poprawę społecznego odbioru działalności sektora finansowego, poprzez:
- tworzenie, promowanie, a także egzekwowanie najwyższych standardów w zakresie
bezpiecznego, odpowiedzialnego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania rynku finansowego, etyki
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
- aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej systemu finansowego w Polsce;
- działalność szkoleniową i certyfikującą instytucje pośrednictwa, doradztwa i planowania
finansowego i zatrudnionych w nim osób;
5) Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów i jej wspieranie na
rzecz podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i wiedzy finansowej i ekonomicznej obywateli;
6) Działalność badawcza i jej wspieranie na rzecz stabilnego, bezpiecznego, uczciwego, rzetelnego
systemu finansowego oraz poszczególnych firm reprezentujących sektory rynku finansowego, takie
jak: banki, spółdzielcze podmioty finansowe, zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeniowe,
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towarzystwa funduszy inwestycyjnych, alternatywne fundusze inwestycyjne, domy maklerskie,
instytucje infrastrukturalne rynku kapitałowego, instytucje obrotu wierzytelnościami, powszechne
towarzystwa emerytalne, firmy leasingowe, factoringowe, podmioty świadczące usługi płatnicze,
podmioty świadczące usługi doradztwa finansowego, podmioty świadczące usługi planowania
finansowego, firmy pośrednictwa finansowego oraz instytucje sektora zabezpieczeń społecznych;
7) Działania na rzecz efektywnego rynku pracy dla osób zatrudnionych w pośrednictwie, doradztwie
i planowaniu finansowym.
8) Przyczynianie się poprzez oparte o sieciowe rozwiązania sposoby, metody i formy działania
Fundacji do między innymi rozwoju i innowacyjności gospodarczej kraju, polegających na
kształtowaniu się społeczeństwa cyfrowego wykorzystującego cywilizacyjne osiągnięcia technologii
informatycznych.

§5
Działając na rzecz promowania zasad bezpiecznego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania
instytucji pośrednictwa finansowego Fundacja dąży do wprowadzania efektywnych ekonomicznie
narzędzi ułatwiających rozwój instrumentów, produktów i usług finansowych oraz rozwiązań
prawnych zabezpieczających konsumentów przed nieuczciwymi i nierzetelnymi podmiotami rynku
finansowego.
§6
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności:
1) Przedmiot przeważającej działalności: Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
2) Pozostałe przedmioty działalności:
- Wydawanie książek (58.11.Z) i pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z); Pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników (78.30Z),
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio bądź za pośrednictwem
powołanych przez Zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 1, kierują nimi i odpowiadają przed
Zarządem osoby kierujące tymi jednostkami, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie
powołania.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w
jednostkach, o których mowa w ust. 1.
§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Organizowanie i finansowanie:
- przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, warsztatów,
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paneli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji i konkursów,
- przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, mających na celu rozwijanie i przybliżanie zasad
bezpiecznego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania sektora finansowego,
- przedsięwzięć o charakterze public relations;
- działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowanie i druk książek, podręczników, broszur, folderów, plakatów,
- opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze, informacyjnym,
reklamowym i promocyjnym.
2) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym działaniem Fundacji na poziomie
krajowym i międzynarodowym;
3) Prowadzenie prac analityczno-badawczych z zakresu prawa, ekonomii, finansów, nauk
społecznych i politycznych;
4) Aktywne włączanie się w tworzenie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących obszarów
objętych działalnością Fundacji;
5) Doradzanie przedstawicielom sektora finansowego w zakresie bezpieczeństwa obrotu,
certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa, rekrutacji specjalistów, dostosowywania podmiotów do
zasad wprowadzanych aktami prawnymi, przygotowywania planów biznesowych, przygotowywania
analiz produktowych, przygotowywania analiz finansowych;
6) Prowadzenie procesów certyfikacji podmiotów działających w sektorze finansowym, zgodnie z
obowiązującymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi;
7) Działalność szkoleniową dla podmiotów działających w sektorze finansowym;
8) Doradzanie w obszarach objętych działalnością Fundacji;
9) Tworzenie i współudział w tworzeniu ram i struktur organizacyjnych dla realizacji celów Fundacji
w tym udział kapitałowy w tego typu przedsięwzięciach;
10) Tworzenie przedsięwzięć afiliowanych przy Fundacji, których celem jest wspieranie podmiotów
działających w sektorze finansowym;
11) Przygotowywanie i prowadzenie akcji marketingowych w obszarach objętych działalnością
Fundacji;
12) Inicjowanie zmian prawnych istotnych dla podmiotów wspierających, w szczególności z zakresu
prawa finansowego, podatkowego, nadzoru finansowego i konsumenckiego;
13) Udział w procesie konsultacji społecznych (udział w spotkaniach inicjowanych przez instytucje
państwowe, opiniowanie projektów aktów prawnych);
14) Aktywny udział w pracach komisji legislacyjnych w polskim parlamencie;
15) Prowadzanie badań i analiz oraz publikacja ich wyników w postaci raportów i sprawozdań,
dotyczących otoczenia prawnego i jego bezpośredniego i pośredniego wpływu na sektor finansowy;
16) Prezentowanie stanowiska Fundacji w mediach;
17) Poszukiwanie partnerów wspierających działania Fundacji;
18) Współpracę z organizacjami samorządowymi i zrzeszeniowymi podmiotów finansowych;
19) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju rynku
finansowego w Polsce.
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Rozdział III
Organy Fundacji
§9
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z 1 lub większej liczby członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego
zadania Zarządu wykonuje Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na 5 letnią kadencję. Liczba kadencji jest nieograniczona w
czasie.
4. Członków Zarządu I kadencji w tym Prezesa powołuje Fundator. Fundator może powołać swoją
osobę na funkcję Prezesa Zarządu. W takim przypadku postanowienie o kadencyjności nie ma
zastosowania.
5. W przypadku niezasiadania w Zarządzie Fundacji przez Fundatora ma on, zgodnie z własną wolą,
niezbywalne prawo do brania udziału w posiedzeniach Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:
- śmierci, lub
- zrzeczenia się członkostwa lub funkcji albo odwołania, lub
- uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo lub przestępstwo karne skarbowe.
7. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora.
8. Uprawnionym do reprezentacji Fundacji jest Prezes Zarządu w przypadku Zarządu
jednoosobowego. W innym przypadku Fundację reprezentuje łącznie: Prezes Zarządu działając
wspólnie z innym członkiem Zarządu.
9. Zarząd przyjmuje swój regulamin określający tryb działania. Regulamin dla swojej ważności
wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. W przypadku Zarządu jednoosobowego postanowienie o
regulaminie nie ma zastosowania.
10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego postanowienia
niniejszego przepisu nie mają zastosowania.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
12. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
13. Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Fundacji na podstawie stosunku pracy bądź innego
stosunku umownego. Spory wynikłe pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu rozstrzyga sąd
cywilny.
14. Członek Zarządu, w tym Prezes, może pełnić swoje obowiązki honorowo lub za
wynagrodzeniem. Szczegóły określa umowa.
15. Regulamin wynagradzania członków Zarządu Fundacji nadaje i zmienia Fundator.
16. Regulamin wynagradzania pracowników Fundacji nadaje i zmienia w drodze uchwały Zarząd
Fundacji. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
17. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy.
§ 10
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek
innego członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu może zostać również zwołane bez ograniczeń przez
Fundatora, w przypadku gdy nie jest on członkiem Zarządu.
3. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu określi regulamin, o którym mowa w pkt 4.
4. Regulamin posiedzeń Zarządu, określający w szczególności tryb zwoływania posiedzeń oraz inne
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kwestie proceduralno-porządkowe, nadaje na wniosek Prezesa Zarządu w drodze uchwały Zarząd
Fundacji. Regulamin wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez Fundatora. W przypadku
Zarządu jednoosobowego punkt niniejszy nie stosuje się.
§ 11.
Zarząd Fundacji zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Fundatora na dokonanie czynności
przekraczających zwykłe czynności Fundacji, w szczególności:
a) nabycie, zbycie, obciążenie, dzierżawę nieruchomości;
b) rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość świadczenia Fundacji
przekracza kwotę trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 12.
Zarząd może powołać Biuro Fundacji i określić regulamin jego działania.

§ 13.
1. Zarząd Fundacji przedkłada do zatwierdzenia Fundatorowi coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.
2. Zatwierdzone sprawozdanie przez Fundatora Zarząd, na podstawie odrębnych przepisów,
przekazuje niezwłocznie ministrowi, o którym mowa w § 2 pkt. 6 niniejszego Statutu.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1., może zostać zweryfikowane przez uprawniony podmiot
zewnętrzny. Szczegóły procedury poddania sprawozdania Zarządu Fundacji przez uprawniony
podmiot zewnętrzny określić może Zarząd w formie uchwały. Uchwała Zarządu w tej sprawie dla
swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział IV
Doradcy Zarządu i podmioty wspierające
§ 14.
1. W Fundacji tworzy się stanowisko Doradcy Zarządu.
2. Doradcę Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Do zaprzestania pełnienia funkcji Doradcy Zarządu stosuje się przepisy § 9 pkt 6.
4. Doradcą Zarządu może być osoba podzielająca idee Fundacji, w szczególności reprezentująca
środowisko naukowe bądź biznesowe, ciesząca się niekwestionowanym autorytetem
środowiskowym, społecznym, zawodowym, posiadająca znaczący dorobek i doświadczenie
zawodowe. Szczegóły współpracy określa umowa.
5. Doradcy Zarządu przysługuje prawo udziału, bez prawa głosu, w posiedzeniach Zarządu.
6. Doradca Zarządu może pełnić swoje obowiązki honorowo lub za wynagrodzeniem. W przypadku
pełnienia swoich obowiązków za wynagrodzeniem, Doradcy Zarządu przysługuje wynagrodzenie
równe członkowi Zarządu. Szczegóły określa umowa.
7. Doradcy Zarządu dla realizacji swoich zadań na rzecz Fundacji przysługuje prawo do korzystania z
zasobów lokalowych, kadrowych i finansowych Fundacji na zasadach równych członkowi Zarządu.
§ 15.
Za podmiot wspierający Fundację uznaje się osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki
organizacyjne finansujące działania Fundacji. Szczegóły współpracy pomiędzy Fundacją a
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podmiotem wspierającym może określać umowa.

Rozdział V
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
§ 16
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski wynosi 2050 zł. (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), w tym 1000 zł. na
prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Majątek na działalność gospodarczą może być powiększony na mocy decyzji Fundatora.
§ 17
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18.
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:
1) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) subwencji i dotacji;
4) środków uzyskanych od podmiotów wspierających, o których mowa w § 15.
5) dochodów z prowadzonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, zbiórek i imprez publicznych;
6) dywidend i zysków z akcji i udziałów;
7) odsetek od lokat kapitałowych i depozytów bankowych;
8) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) działalności gospodarczej.
2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Zarządu Fundacji, Doradców Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, Doradców Zarządu 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,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, Doradców Zarządu 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,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji,
Doradcy Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
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osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 19.
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest przez Zarząd na realizację
celów Fundacji, w tym pokrywanie kosztów jej działalności.
§ 20.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z odnośnymi przepisami.

Rozdział V
Łączenie i likwidacja Fundacji
§ 21.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator na wyrażony w
formie uchwały wniosek Zarządu Fundacji.
§ 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany na cele tożsame z celami Fundacji.
Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. Fundator ma prawo wyrazić
opinię na ten temat.
4. Postanawiając o postawieniu Fundacji w stan likwidacji, Fundator wyznacza likwidatora lub
likwidatorów, którymi mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji.
5. Fundator może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego.
6. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego.
§ 23.
1. Likwidator (likwidatorzy) Fundacji powinien (powinni) zakończyć bieżące sprawy Fundacji,
ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania mogą oni zaciągać
tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
2. Likwidator (likwidatorzy) powinien (powinni) ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając
wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca.
3. Likwidator (likwidatorzy) sporządza (sporządzają) bilans otwarcia likwidacji, a po
przeprowadzeniu likwidacji – bilans jej zamknięcia. Bilanse podlegają zatwierdzeniu przez
Fundatora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 24.
1. Zmiana Statutu dokonywana jest przez Fundatora na wyrażony w formie uchwały wniosek
Zarządu Fundacji.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
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3. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§ 25.
Koszty działalności Fundatora, służące celom statutowym Fundacji, pokrywa Fundacja, na zasadach
przysługujących członkowi Zarządu.
§ 26.
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Warszawa, dnia 9 listopad 2016 r.
Fundator – dr Marcin Daniecki
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