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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

 

 

1. W dniu 26 lipca 1989 roku w Państwowym Biurze Notarialnym we Wrocławiu 

złożone zostało oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które przyjęto w formie aktu 

notarialnego i zapisano w Repertorium A pod numerem 5702/89. 

 

2. Założycielem Fundacji – zwanym dalej Fundatorem – jest Kombinat Górniczo 

Hutniczy Miedzi w Lubinie – Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „CUPRUM” 

we Wrocławiu. 

 

§ 2 

 

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego i działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991 

46.203 tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu. 

 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

 

 

3. Fundacja działa na obszarze całego Kraju, a po uzyskaniu zezwoleń wymaganych 

prawem także na terenie innych państw. 

 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy 

uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  Fundacja może prowadzić 

w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. 

 

 

 

CELE FUNDACJI 

 

 

§ 3 

 

 

1. Cele Fundacji są następujące: 

1) wspieranie działalności Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności jego 

działalności naukowo-badawczej, 

2) podejmowanie działań na rzecz gospodarczego wykorzystania osiągnięć 

naukowo-badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
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3) upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, 

dydaktycznych i organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

4) pozyskiwanie środków i wspieranie działalności Uniwersytetu Wrocławskiego 

w zakresie rozwoju i renowacji infrastruktury uczelni, 

5) dbałość i opieka nad dziedzictwem kulturowym i naukowym Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

6) pomoc materialna i wsparcie dla pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osób związanych z uczelnią, będących w 

szczególnej potrzebie. 

7) podejmowanie działalności związanej z upamiętnianiem wybitnych         

przedstawicieli i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

wspieraniem tego typu inicjatyw. 

  8) opieka nad miejscami spoczynku. 

 

 

2. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

 

1) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji 

celów Fundacji, 

2) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, 

3) gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej, 

 

4) przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych na potrzeby 

Uniwersytetu Wrocławskiego stosownie do dokonanych uzgodnień i zgodnie z 

wieloletnimi i rocznymi planami działalności Fundacji, 

5) współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą, 

6) wspieranie działalności polskich placówek naukowych, 

7) organizowanie i finansowanie: 

- konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, 

- konkursów na prace naukowe, 

- stypendiów dla pracowników naukowych i studentów, 

      8)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w  

           zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi  

           zainteresowanie celem Fundacji. 

     9)  finansowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych 

dóbr dziedzictwa kulturowego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

3.  Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z 

innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych 

Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

 

§4 

 

Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich zadań, 

a prowadzona przez nią działalność gospodarcza polegająca na wykorzystywaniu osiągnięć 

naukowych, technicznych, organizacyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

nie może spowodować zmniejszenia dochodów własnych tej Uczelni. 
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MAJĄTEK FUNDACJI 

 

 

§ 5 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz prawa i przedmioty majątkowe 

nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności: 

1) spadki, zapisy, darowizny, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe 

dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 

prawne, 

2) dochody z prowadzonej w ramach Fundacji działalności gospodarczej, 

3) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację, 

4) odsetki bankowe, 

5) inne wpływy i dochody. 

 

2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora w 

wysokości 600 złotych (sześćset  złotych). 

 

§ 6 

 

Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych 

organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych. 

 

 

§ 7 

 

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach 

obcych we właściwych bankach i korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

 

§ 8 

 

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione 

jednostki organizacyjne (zakłady), bądź bezpośrednio przez samą Fundację; 

działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółce. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem osiągnięć naukowych, 

technicznych, organizacyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów 

statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

4. Zakres działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej oraz usługowej), zasady 

organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji określa załącznik do niniejszego 

statutu. 

5. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą 

wynosi 1.000 złotych – słownie: jeden tysiąc złotych. 
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ORGANY FUNDACJI 

 

 

§9 

 

      1.  Organami Fundacji są: 1. Zarząd, 

                                                2. Rada Fundacji, 

                                                3. Komisja Rewizyjna. 

 

2.  O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, decyzje i uchwały organów  

     Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej    

     połowy członków stanowiącego organu. W razie równej ilości głosów decyduje głos   

     przewodniczącego obrad. 

4. Nie można być jednocześnie członkiem kilku organów Fundacji. 

5. Kadencja organów Fundacji wynosi  cztery lata.  

 

 

 

§10 

 

Członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje 

honorowo. Przysługuje im jednak zwrot poniesionych kosztów podroży noclegów oraz diety. 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§11 

 

1. Zarząd składa się z 3-7 członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona 

Prezesa oraz Wiceprezesa oraz w razie potrzeby osoby pełniące specjalne funkcje. 

Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. 

2. skreślony. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§12 

 

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

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę. 

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i prowadzenie spraw nie 

zastrzeżonych innym organom Fundacji. 

W szczególności do kompetencji Zarządu należy: 

1) opracowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji wraz z 

preliminarzem wydatków na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów 

funkcjonowania Fundacji, 

2) określanie zasad funkcjonowania Fundacji, 

3) decydowanie w sprawach udzielanej przez Fundację pomocy, 
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4) powoływanie Dyrektora Biura Fundacji o ile funkcja ta zostanie powierzona 

osobie spoza Zarządu oraz zatrudnianie innych pracowników Biura na wniosek 

Dyrektora Biura, 

5) tworzenie i likwidowanie zakładów Fundacji i ustalanie regulaminów ich 

działalności, 

6) powoływanie kierowników zakładów Fundacji, 

7) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, 

8) sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Fundacji oraz stanu jej 

finansów, obejmującego okres roku kalendarzowego, zawierającego pełną 

informację o działalności w okresie sprawozdawczym w sposób 

odpowiadający warunkom określonym przez rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. Nr 50 z 2001 r.,poz.529), 

 

 

9) przedstawienie – z upływem kadencji – końcowego sprawozdania  działalności 

Fundacji w toku kadencji, 

10) określenie wysokości odpisów na fundusz rozwoju Fundacji w sytuacji 

osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Fundację za okres  roku 

obrachunkowego, a także określenie w drodze regulaminu zasad przeznaczenia 

środków zgromadzonych w ramach wymienionego wyżej funduszu. 

 

 

§ 13 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają co najmniej dwaj członkowie 

Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

2. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Fundacji lub innym osobom pełnomocnictwa 

do czynności prawnych określonego rodzaju. 

 

 

§14 

 

Obsługę administracyjną i finansowo-księgową Fundacji prowadzi Biuro Fundacji. 

Dyrektor Biura Fundacji bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu o ile nie 

jest wyłoniony spośród członków Zarządu. 

 

 

Rada Fundacji 

 

§15 

 

1. Rada liczy do 15 członków. 

2. W skład Rady wchodzi upoważniony przedstawiciel Fundatora oraz Rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostałych członków Rady powołuje Senat 

Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Rektora. 

3. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, w skład którego wchodzą przewodniczący, 

jego zastępca i sekretarz. 



 

 7 

4. Wyboru Prezydium Rady dokonuje spośród swych członków Rada Fundacji na swym 

pierwszym posiedzeniu. 

 

§ 16 

 

1. Rada jest organem opiniodawczym i nadzorującym Fundacji. 

2. Do zadań Rady należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

2) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

3) powoływanie Dyrektora Biura Fundacji w przypadkach, gdy Zarząd Fundacji 

wyłoni go ze swego grona, 

4) uchwalanie regulaminu Rady, 

5) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 

6) opiniowanie projektów wieloletnich i rocznych programów działalności 

Fundacji, 

7) ocena sprawozdań Zarządu i udzielnie Zarządowi absolutorium, 

8) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy, 

9) określenie zakresu i zasad prowadzenia przez Fundację działalności 

gospodarczej w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami statutu 

oraz celami Fundacji. 

 

3. Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty 

dotyczące działalności Fundacji. 

 

§17 

 

1. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej  trzech członków Rady. 

2. Zebrania Rady powinny się odbywać co najmniej raz   w roku. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§18 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na swym 

pierwszym posiedzeniu. 

 

§ 19 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) nadzór działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w 

szczególności badanie zgodności ich działalności ze statutem Fundacji, 

2) kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji, 

3) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań i przedkładanie 

stosownych wniosków Radzie Fundacji. 
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2. Zarząd Fundacji jest obowiązany udzielać Komisji Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień 

oraz udostępniać jej dokumenty dotyczące działalności Fundacji. 

 

 

Prawa ofiarodawców 

 

 

§ 20 

 

1. Fundator oraz inni ofiarodawcy zostają wpisani do Księgi Dobroczyńców Fundacji. 

2. Osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje medal Fundacji 

wraz z dyplomem honorowym. Wzór medalu określa Rada Fundacji. 

3. Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji przyznaje się – 

według odrębnego regulaminu – Medal Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

Zmiana statutu 

 

§ 21 

 

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów z inicjatywy 

własnej, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub 

w razie wyczerpania jej środków majątkowych. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów. 

3. Rada powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innym wyznaczonym 

likwidatorom. 

4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

5. Nadzór nad działaniami likwidacyjnymi sprawuje Rektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
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                                                                                               Załącznik do statutu Fundacji 

                                                                                              dla Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

    

ZAKRES I ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

I. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje: 

1. Działalność produkcyjną, a w szczególności wytwarzanie: 

a) pomocy naukowych takich jak sprzęt pomiarowy i doświadczalny, materiałów 

pomocniczych do badań, próbki okazowe z dziedziny chemii, geologii, biologii, 

biochemii i innych nauk, 

b) materiałów pomocniczych oraz pomocy dydaktycznych na nośnikach magnetycznych, 

planszach, fotografiach i przeźroczach, 

c) wyrobów chemicznych takich jak odczynniki, komponenty, środki ochrony roślin, 

nawozy, 

d) produktów technicznych jak filtry do oczyszczania wody i ich elementy, rury 

filtracyjne do stacji uzdatniania, drobnych elementów wyposażenia stacji badań 

geologicznych i wierceń, 

e) sprzętu elektronicznego i części do sprzętu elektronicznego, w tym aparatury 

naukowej i pomiarowej, sprzętu wideofonicznego i mikrokomputerowego wraz z 

osprzętem i wyposażeniem, a także sprzętu odbiorczego TV i TVSAT, 

f) kompletnych zestawów i elementów wyposażenia sal audiowizualnych, laboratoriów 

językowych, etc. 

2. Działalność usługową, a w szczególności świadczenie usług w zakresie: 

a) opinii, ekspertyz, konsultacji we wszystkich uprawianych w Uniwersytecie 

Wrocławskim dyscyplinach naukowych, 
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b) prac badawczych w dziedzinach i specjalnościach uprawianych w Uniwersytecie 

Wrocławskim, 

c) opracowania ekspertyz, dokumentacji, wycen dzieł sztuki i książek, zwłaszcza 

starodruków i rękopisów, 

d) doradztwa i opiniowania w sprawach organizacyjnych, wdrożeń osiągnięć naukowo-

technicznych, etc., 

e) doradztwa informatycznego, m.in. instalowania mikrokomputerów i komputerów, 

sieci, systemów wielodostępnych, tworzenia oprogramowania i systemów na zlecenia 

indywidualne, 

f) przetwarzania danych i wykonywania obliczeń na zlecenia, wynajem komputerowych 

mocy obliczeniowych, 

g) organizacji kursów przygotowawczych do matury, kursów przygotowawczych do 

egzaminów na studia oraz innych szkoleń, 

h) organizacji zajęć sportowych dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

kursów, konferencji, szkoleń, i wykładów w zakresie dyscyplin uprawianych na 

Uniwersytecie Wrocławskim, 

i) działalności wydawniczej i poligraficznej – w pełnym cyklu edytorskim i 

produkcyjnym, usługi kserograficzne i introligatorskie – także dotyczące renowacji 

starodruków, 

j) wykonywania prac remontowo-budowlanych, a także prac konserwatorskich i napraw 

w pełnym zakresie czynności budowlanych, instalacyjnych, itp., 

k) serwisu wyrobów wytwarzanych przez Fundację, naprawy mechanicznego i 

elektronicznego sprzętu biurowego, TV,TVSAT, mikrokomputerowego i jego 

wyposażenia, 

l) usług promocyjnych sprzętu i wyposażenia innych dostawców zgodnie z zawartymi 

odrębnie porozumieniami, 

ł)    usług hotelarskich i gastronomicznych, 

m)  działalności kulturalnej, 

n) prowadzenia biura rachunkowego, 

o) usługi ochrony zabytków. 

3.  Działalność handlową, a w szczególności: 

      a)   obrót sprzętem, materiałami i urządzeniami wytworzonymi w trakcie działalności     

            produkcyjnej Fundacji, 

b) sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez Fundację, 
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c) obrót wyrobami pamiątkarskimi, ozdobami i symbolami Wrocławia i Uniwersytetu 

Wrocławskiego, książkami i broszurami oraz innymi wydawnictwami, 

d) obroty z tytułu udostępnienia pomieszczeń zabytkowych dla celów zwiedzania lub na 

inne uzgodnione cele. 

4. Udział w spółkach handlowych i cywilnych. 

II. Organizacja działalności gospodarczej 

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów, a także przez udział w spółkach. 

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania w ramach posiadanych 

przez nie środków własnych. 

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji. 

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje 

Zarząd Fundacji. 

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje 

likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich 

czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego 

obciążenia w szczególności do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest 

odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy. 

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd 

Fundacji. 

 

III. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. 

Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów 

oraz – po opodatkowaniu podatkiem  dochodowym – zysk przeznaczony na 

finansowanie działalności statutowej Fundacji, a także zapewniać tworzenie funduszu 

rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia 

określa Zarząd Fundacji. Na Fundacji i jej zakładach ciąży obowiązek ustalenia, 

poboru i wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego w trybie i terminach 
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przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki na poczet 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń 

wypłaconych swoim pracownikom a także w innych przypadkach przewidzianych 

w/w ustawą jak również składek na ubezpieczenia społeczne. 

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa bilansowego. 

4. Dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej powiększają podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

5. Fundacja jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiadającym nr NIP 

897-001-03-22. Na Fundacji ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji właściwej dla 

opodatkowania tym podatkiem, służącej ustalaniu kwot należnego i naliczonego 

podatku od towarów i usług  

6. Wynik działalności gospodarczej Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym według zasad obowiązujących osoby prawne. 

7. Zysk do podziału przeznacza się na wpłaty, na realizację celów statutowych Fundacji, 

fundusz rozwoju i inne fundusze. 

8. Fundusz rozwoju tworzony z zysku ulega zwiększeniu o odpisy amortyzacyjne 

środków trwałych w całości, a także o dochody ze sprzedaży środków trwałych. 

9. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszu rozwoju 

podejmuje Zarząd Fundacji. 

10. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z 

posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

11. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji i jej 

zakładów prowadzona jest według zasad określonych ustawą o rachunkowości i 

przepisami prawa bilansowego. 

 

 

 

 

 

   


